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১
রনও রনকািী থেমক একো োত্র হাইওমে দরিমে থবরিমে েেনস ও
থরানজা শহি হমে থেমে িাজধানী পািাোরিমবামে।
আহেদ েূসাি োরি থবরিমে এল রনও রনকািী শহি থেমক।
শহি থেমক থবি হওো রবরিন্ন িাস্তা রেমে রেমশমে হাইওমেমে।
আহেদ েূসাি োরি রেমে থসই হাইমেওমে প্রমবশ কিল।
একজন পুরলশ অরিসাি দাাঁরিমেরেল িাস্তাি পামশ। োি থকােমি
থ ালামনা রিিলবাি এবং োি হামে একো দূিবীন।
পুরলশ অরিসািরে িাস্তাি পাশ থেমক হাে েুমল আহেদ েূসামক োরি
দাাঁি কিামে বলল।
থেকমপাস্ট নে, অেে োরি দাাঁি কিামে বলা থহাল।
এিামব োরি দাাঁি কিাি আমদশ পাওোে রবিক্ত হমলা আহেদ েুসা।
োরি দাাঁি কিাল।
োরি দাাঁি কিামেই পুরলশ অরিসািরে জানালা রদমে থিেমি উাঁরক রদমে
বলল, োি কিমবন, ‘আেিা একজন থলাক খুাঁজরে’।
‘কামক খুাঁজমেন?’ প্রশ্ন কিল ড্রাইিাি রূপী আহেদ েুসা।
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পুরলশ অরিসািরে একো িমো আহেদ েুসাি রদমক এরেমে রদমে বলল,
‘এই থলাকরে।’
িমোরেি রদমক োরকমে আহেদ েুসা েেমক উঠমলা। এ থে আহেদ হাত্তা
নাসুেমনি িমো।
আহেদ েুসা রজমেস কিল, থলাকরে থোি-ডাকাে, হাইজযাকাি নারক?
‘না ইরন পরলরেরশোন। থিিাি। এখন থশানা োমে, থস থোপমন
সুরিনামে প্রমবশ কমিমে’।
‘থকাোে রেমেরেল থস?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘থদমশি বাইমি থকাোও।‘
‘রক কমি জানা থেল সুরিনামে প্রমবশ কমিমেন রেরন।‘
‘থসো থজমন লাি থনই। এখন দিকাি োমক পাওো। েরবো থদমখ
িাখুন। োমক থপমল পুরলমশ থিান কিমবন।‘
বমল থলাকরে োরিি জানালা থেমক েুখ সিামে রেমে হাত্তা নাসুেমনি
রদমক োরকমে েেমক উঠল। বলল, ‘আপনামক পরিরেে েমন হমে’।
পুরলশ অরিসামিি কো থশষ না হমেই আহেদ েুসা সােমনি রসমেি
দিজা খুমল রদমে বলল, ‘স্যাি দাাঁরিমে দাাঁরিমে কো বলাি োইমে োরিমে বসুন।
বমস কো বলুন’।
পুরলশ অরিসািরে উমঠ বসল। োি েুখ েম্ভীি। থোমখ সন্ধানী দৃরি।
আহেদ েুসাি পামশি রসমে উমঠ বসমে বসমে হাত্তা নাসুেনমক থস বলল,
‘আপনাি নাে রক?’
‘আবুল হাত্তা’। বলল আহেদ হাত্তা নাসুেন।
‘আবুল হাত্তা, না আহেদ হাত্তা?
বমলই পুরলশ অরিসািরে থপেমনি রসমে বমসই থোমখি পলমক োি বাে
হােো আহেদ হাত্তাি রদমক োলনা কমি োি দারি ধমি োন রদল। দারি খমস
এল োি হামে। সংমে সংমে রেৎকাি কমি উঠল পুরলশ অরিসাি, ‘ও েড,
পাওো থেমে। ইউমিকা, ইউমিকা’।
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আবাি পিিমেই রেৎকাি োরেমে পুরলশ অরিসািরে েম্ভীি কমঠঠ বমল
উঠল, ‘োরি থেমক নােুন রে. আহেদ হাত্তা নাসুেন। আপােে নাে িাাঁিামনা,
েদ্মমবশ রনমে প্রোিো, থিিাি হওো, থদমশি রবরুমে ষিেন্ত্র কিা, ইেযারদ
অরিমোমে আপনামক আরে থরিোি কিলাে’।
বমল োরিি দিজা খুলমে থেল পুরলশ অরিসাি।
ড্রাইিাি রূপী আহেদ েুসা বলল, দিজা লক কমি রদমেরে পুরলশ
অরিসাি। আপােে আেিা আপনামকই এমিস্ট কিলাে।
আহেদ েুসাি কো শুমন পুরলশ অরিসাি হংকাি রদমে আহেদ েুসাি
রদমক েুখ ঘুিাল। েুখ ঘুরিমে থদখল, আহেদ েুসাি রিিলবাি োি রদমক হা কমি
োরকমে আমে।
‘এরক ড্রাইিাি রক কিে েুরে। পুরলমশি রদমক েুরে রিিলবাি োক
কমিে, এি পরিেরে রক জান?’ ধেমকি সুমি কো কেরে বলল পুরলশ অরিসাি।
‘পমি জানমলও েলমব পুরলশ অরিসাি, আপনাি রিিলবািরে আোমক
রদন। থদরি কিমল আোি প্রেে ুলরলোি লিয হমব আপনাি ডান হাে’। কমঠাি
কমঠঠ বলল আহেদ েুসা।
পুরলশ অরিসাি একবাি আহেদ েুসাি থোমখি রদমক োকাল। োিপি
আমস্ত রিিলবািো থবি কমি আহেদ েুসাি হামে রদল।
‘ধন্যবাদ পুরলশ অরিসাি’। বমল আহেদ েুসা পুরলমশি রিিলবাি
থপেমনি রদমক েুাঁমি রদমে বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন পুরলশ অরিসামিি োো োক
কমি িাখুন। থকান থবোদরব কিাি থেিা কিমল োি োোো এমকবামি উরিমে
থদমবন’।
আহেদ েুসা রনমজি হামেি রিিলবািো রস্টোরিং হইমলি সােমনি
ডযাশ থবামডে থিমখ পুরলশ অরিসামিি রদমক থেমে বলল, রে. পুরলশ অরিসাি
আপরন রে. হাত্তাি থে অপিামধি োরলকা রদমলন, োি েমধয োাঁি আসল থদাষোই
থো থনই। জামনন থদাষো রক? থদাষো হমলা, একুশ োরিমখ রেরন োাঁি েমনানেন
পত্র জো থদোি জমন্য থদমশ এমসমেন’।
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পুরলশ অরিসািরে েুখ হাাঁরি কমি বমসরেল। থস িীেও। থকান কো বলল
না থস। োকাল না থস আহেদ েুসাি রদমক।
আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘রে. পুরলশ অরিসাি, আপরন বলমলন
রে.হাত্তা থিিাি। রেরন রক থিিাি হমেরেমলন, না োাঁমক রকডন্যাপ কিা হমেরেল?
োাঁি থেমেমক কািা থদশ োিা কমিমে পুরলশ অরিসাি? কািা োাঁি হবু জাোোমক
পেবন্দী কমি থিমখমে? থদমশ অপহিে, রকডন্যামপি সেলাব সৃরি কমিমে কািা?
এসব অপিাধ রক রে. হাত্তাি?
‘েুরে একজন ড্রাইিাি। এসব েুরে জান থকেন কমি? বলে থকান স্বামেে?
েিাি জমন্য পাখা উমঠমে বুর ! েল থেকমপামি, থদখমব, রক ঘমে?’ সাহস থদরখমে
অপোন-িুব্ধ কমঠঠ বলল পুরলশ অরিসািরে।
‘িামলা কো েমন করিমে রদমেমেন রে. পুরলশ অরিসাি।
থেকমপািুলমলাি ামেলা এিাবাি জমন্য আপনাি সাহােয আোমদি প্রমোজন
এবং আেিা আশা করি আপরন ো কিমবন’। বলল আহেদ েুসা েুমখ েৃদু হারস
থেমন।
‘েল থদখা োমব। ওখামন রেমে রিিলবাি থোোমদি লুকামে হমব।
োিপি রক ঘমে থদখমব’। পুরলশ অরিসািরে িামে েিেি কিমে কিমে বলল।
‘রে. পুরলশ অরিসাি, একজন উচ্চ পদস্থ পুরলশ অরিসামিি োরি
থেকমপামস্ট থেক হমে োমব থকন? থদখমবন, আপরন ো হমে থদমবন না’।
‘পােমলি প্রলাপ োোও ড্রাইিাি’। বমল রিন্ন রদমক েুখ ঘুিাল পুরলশ
অরিসাি।
আহেদ েুসাি থঠাাঁমে রেরি হারস িুমে উঠল।
আহেদ েুসা থপেমন না োরকমেই আহেদ হাত্তা নাসুেনমক লিয কমি
বলল, ‘রে. হাত্তা, একেু রবশ্রাে কিমে োই। সােমন থকাোও রক আিাল পাওো
োমব?’
আহেদ হাত্তা নাসুেন পুরলশ অরিসামিি রদমক োি রিিলবাি োক
কমিরেল বমে, রকন্তু োি েমন থকান থজাি রেল না। একজন পুরলশ অরিসািমক
এিামব রকডন্যাপ কিাে িীে হমে পমিমে থস। রবষেো জানাজারন হমবই। েখন
সুরিনামেি সংকমে

5

সাংঘারেক রবপমদ পিমে হমব োমদিমক। রকন্তু আহেদ েুসাি রসোমেি বাইমি
োি কিাি রকেু থনই। থস পুরলশ অরিসামিি সামে আহেদ েুসাি কোি থকান
অেে খুাঁমজ পামেনা। পুরলশ অরিসািমক আহেদ েুসা রক পুেুল েমন কিমে!
পুরলশ অরিসামিি ধেকমকই েুরক্ত েমন হমে োি কামে। আহেদ েুসা না হমে
অন্য থকউ হমল হাত্তা এসব অেেহীন কোবােো োরেমে রদে ও বাস্তববাদী হমে
বলে। রকন্তু আহেদ েুসাি থিমত্র এ ধিমনি রকেু িাবাি অবকাশ থনই। আহেদ
েুসা রক থিমব, থকান পরিকল্পনাে রক বলমে ো োি েে থলাকমদি োোে আসাি
কো নে।
আহেদ েুসাি কো আহেদ হাত্তা নাসুেমনি রেোি সূত্র রেন্ন কমি রদল।
আহেদ েুসাি রবশ্রাে থনবাি কো শুমন রবরিে হমলা হাত্তা নাসুেন। রকন্তু
পিিমেই োি েমন হমলা, রনশ্চে আহেদ েুসা নেুন রকেু িাবমে। আহেদ েুসাি
প্রমশ্নি জবামব বলল থস, ‘আধা োইল সােমন িাস্তাি বাে পামশই একো বাোন
পাওো োমব। বাোমন একো পুকুিও আমে’।
‘ধন্যবাদ রে. হাত্তা। আোমক থদরখমে থদমবন’।
আহেদ েুসা োেল।
সবাই রনিব।
েুমে েলমে োরি।
িাস্তাি বাে পামশ একো বাোন আহেদ েুসা থদখমে থপল। বলল, ‘রে.
হাত্তা ওোই রক আপনাি থসই বাোন?’
‘হ্াাঁ’। বলল হাত্তা নাসুেন।
হাইওমে থেমক একো থেমঠা িাস্তা বাোমন রেমে প্রমবশ কমিমে।
আহেদ েুসা োরি ঘুরিমে রনমে থেমঠা পে ধমি বাোমন প্রমবশ কিল।
বাোনো িমলি নে, বনজ। েূলযবান বনজ োমে িিা বাোন। থসই সামে
থ াপ- ামি িরেে।
খুরশ হমলা আহেদ েুসা। এ ধিমনি বাোনই োি োই।
আহেদ েুসা একো ঘন থ ামপি আিামল রনমে োরি দাাঁি কিাল। বলল,
‘রে. হাত্তা আপরন রিিলবািসহ থবি থহান’।
সুরিনামেি সংকমে
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থবি হমলা হাত্তা নাসুেন।
োিপি আহেদ েুসা পুরলশ অরিসামিি পামশি দিজা আনলক কমি
রদমে বলল, ‘রে. পুরলশ অরিসাি আপরন থবি থহান’।
োিরদমক োকাল পুরলশ অরিসাি।
োি থোমখ-েুমখ িমেি রেহ্ন থদখা থেল। বলল, ‘থকন নােমে হমব
এখামন?’
‘কাজ না োকমল এেরন থো আি আরসরন রে. পুরলশ অরিসাি। নােুন
রে. অরিসাি, এক আমদশ আরে দুবাি করি না’। আহেদ েুসাি কঠঠ কমঠাি
থশানাল।
োরি থেমক নােল পুরলশ অরিসাি।
বযাে থেমক থবল্ট জােীে একো িািী রজরনস এবং থসই সামে রিিলবাি
হামে রনমে নােল আহেদ েুসা।
োরিি পামশ দাাঁরিমে আমে পুরলশ অরিসািরে। োি সােমন উদযে
রিিলবাি হামে দারিমে আমে হাত্তা নাসুেন।
আহেদ েুসা রেমে পুরলশ অরিসািমক োি জাো খুলমে বলল।
পুরলশ অরিসাি িীে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। েৃেযু িে
িুমে উমঠমে োি থোমখ-েুমখ।
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘িে থনই রে. পুরলশ অরিসাি, এখামন
থোোমক োিমে রনমে আরসরন। থদরি কমিা না’।
পুরলশ অরিসাি জাো খুমল থিলল।
আহেদ েুসা পুরলশ অরিসামিি থপেমন দারিমে হামেি থবল্টো োি
বুমকি উপি রদমে পরিমে রদল।
থপেমন হক রদমে আেমক রদল থবল্ট।
থবল্ট থদমখই থোখ োনাবিা হমে থেমে পুরলশ অরিসামিি।
‘রঠক অনুোন কমিে পুরলশ অরিসাি। থোোি বুমকি উপি থবমল্টি
সামে আেকামনা ওো রবমশষ ধিমনি একরে এক্সমলারসি বুমলে, রঠক থবাো
নে।মবাো রবমফািে ঘরেমে োিরদক ধ্বংস কমি থদে। আি এই এক্সমলারসি
সুরিনামেি সংকমে

7

বুমলমেি রবমফািে োিরদমক েিাে না। বুমলমেি েে থিেমি ঢুমক রেমে
রবমফািে ঘোে। থসই থলাকরেি থিেমিি সবরকেু থশষ হমে োে রকন্তু বাইমি
অিে োমক। আমশ-পামশি থলাকমদি োমে আাঁেি ও লামেনা’। বলল আহেদ
েুসা।
‘আোমক থোেিা এিামব হেযা কিমে োইে থকন?’ থলাকরেি কঠঠ
আেেনাদ কমি উঠল।
‘না, আেিা থোোমক হেযা কিরে না। আোমদি কো থেমন েলমল
থোোি থকান িরে হমব না’। বলল আহেদ েুসা।
‘থোোমদি রক কো?’ বলল পুরলশ অরিসাি।
‘থেকমপাস্টুলমলামে োমে োরি না দাাঁি কিামে হে থসই বযবস্থা
থোোমক কিমে হমব’।
কো থশষ কমিই আবাি বলল, ‘জাোো এবাি পমি নাও পুরলশ
অরিসাি।
েমন্ত্রি েে হকুে োরেল কিল থস।
োিপি পুরলশ অরিসািমক োরিমে েুমল রদমে হাত্তা নাসুেনমক
োরিমে উঠমে বমল আহেদ েুসা আবাি ড্রাইরিং রসমে বসল।
বসাি পি বযাে থেমক সাদা িংমেি একো েন্ত্র থবি কমি রস্টোরিং
হইমলি বামে বাাঁধল এবং পুরলশ অরিসািমক লিয কমি বলল, ‘এই সাদা েন্ত্রো
আপনাি বুমক পাো ‘রবমফািে বুমলে’োি রিমোে কনমরাল। সাদা েন্ত্রোে এই
থে লাল থবাোে থদখমেন, এো থডমোমনেি। এোে োপ রদমলই আপনাি বুমক
থবাোোি রবমফািে ঘেমব’।
পুরলশ অরিসামিি েুখ িক্তহীন সাদা হমে থেল।
‘রক আোমদি প্রস্তামব িারজ থো রে. পুরলশ অরিসাি?’ বলল আহেদ
েুসা।
‘রঠক আমে। রকন্তু থজমন থিখ একজন পুরলশ অরিসামিি উপি জুলুে
কিাি িল িাল হমব না’। িীে ও িুব্ধ কমঠঠ বলল অরিসাি।
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‘েমন থিখ, থোেিা জুলুে কিাি জমন্য আহেদ হাত্তা নাসুেনমক
থরিোি কিমে এমসরেমল এবং আিও থে সব জুলুে কমিে, োি রকেু শারস্ত
থোোিও পাওনা’।
বমল একেু থেমেই আবাি স্মিে করিমে রদল পুরলশ অরিসািমক, েমন
থিখ, পুরলশিা োরি থেক কিমে আসমলই রকন্তু লাল সুইমে োপ রদমে আরে
রবমফািে ঘোব’।
‘থদখ, পুরলশ োরিি রদমক আসাি অেে োরি সােে হওো নে। হঠাৎ
আবাি লাল থবাোমে োপ রদমে বমসা না। আরে বলরে োরি সােে হমব না’।
বলল পুরলশ অরিসাি িীে কমঠঠ।
‘থদখ অরিসাি েুরে এেন বযবস্থা কিমব োমে োরি না দাাঁি কিামে হে।
আেিা এো োই’। আহেদ েুসা বলল।
‘রঠক আমে’। বলল পুরলশ অরিসাি।
‘ধন্যবাদ রে. পুরলশ অরিসাি’। বমল আহেদ েুসা োরি স্টােে রদল।
োরি আবাি উমঠ এল হাই ওমেমে। েুেমে লােল োরি আবাি।
সােমনই েধয উপকূমলি একোত্র শহি েেনস। েেনস শহমিি েুমখ
একো থেকমপাস্ট।
থেকমপামস্টি কাোকারে হমলা োরি। পুরলশ িাস্তাি পামশ দাাঁরিমে। থদখা
থেল োিা দুরে োরি দাাঁি করিমে থেক কিমে।ও দুরে োরি থেক থশষ হওোি
আমেই আহেদ েুসাি োরি োমদি বিাবি থমপ াঁমে থেল।
আহেদ েুসাি োরিমে বসা পুরলশ অরিসাি োি োোি েুরপ ডযাশ
থবামডে খুমল থিমখরেল। থেকমপামস্টি কাোকারে হমেই থস েুরপ পমি রনমেমে।
আহেদ েুসাি োরি থেকমপামস্টি কাোকারে থপ েমেই দুজন পুরলশ
আহেদ েুসাি োরিি রদমক োরকমেরেল। একজন পুরলশ অরিসািমক োরিমে
থদমখই োিা স্যালুে রদল এবং োরি োরলমে থেমে ইশািা কিল।
আহেদ েুসাি োরিমে বসা পুরলশ অরিসাি হাে েুমল োমদি স্যালুে
রহে কিল এবং হাে থনমি হারস েুমখ োমদি ধন্যবাদ জানাল।
োরি থেকমপাস্ট থপরিমে এল।
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আহেদ েুসা ধন্যবাদ জানাল পুরলশ অরিসািমক।
োিপি শস্যশ্যােল উপকূল-উপেযকাি পে ধমি োরি পারি রদল এক
দীঘে পে। দু’ঘঠো পি োরি থপ েল েুযরিস্টমদি বি আকষেনীে উপকূল শহি
থরারননজমন। শহমি থঢাকাি পমে থকান থেকমপাস্ট থনই। থেকমপাস্ট এল শহি
থেমক থবি হবাি পমে। এখামনও োরি দাাঁি কিামে হমলা না। োরিমে একজন
পুরলশ অরিসািমক থদমখই োরি োরলমে েমল থেমে ইশািা কিল।
থরারননজন শহমিি রেরিশ রকমলারেোি দরিমে িাজধানী
পািাোরিমবা।
িাজধানীি উপকমঠঠ িমেমে বি থেকমপাস্ট। আহেদ েুসা আশংকা
কিল এ থেকমপামস্ট উচ্চপদস্থ পুরলশ অরিসাি োকমে পামি। োরি োিা দাাঁি
কিামেও পামি। রকন্তু দাাঁি কিামে হমলা না োরি। থেকমপামস্টি কামে এমসই
আহেদ েুসামদি পুরলশ অরিসািরে িাস্তাি পামশ দাাঁিামনা পুরলশমদি উমেমশ্য
হাে থনমি স্বােে জানাল। পুরলশিাও হাে থনমি শুমিজ্ো োপন কিল।
ওাঁিা োরি দাাঁি কিামে ইশািা কিল না।
হাাঁি থেমি বাাঁেল আহেদ েুসা। বলল, ‘ধন্যবাদ রে. পুরলশ অরিসাি’।
‘ধন্যবাদ রদমে হমব না। সােমন আি থেকমপাস্ট থনই। এবাি দো কমি
আোি বুক থেমক আজিাইলোমক নাোন’। বলল পুরলশ অরিসািরে।
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আপনাি রডউরে অরিমসি থেরলমিান নম্বি
রদন’।
‘থকন?’ পুরলশ অরিসামিি থোমখ-েুমখ রবস্মে।
আরে ওমদি সামে থোোমোে কমি রদরে, ওমদি সামে আপনামক কো
বলমে হমব’। বলল আহেদ েুসা।
‘রক কো?’
‘আপরন অরিসমক বলমবন, পারিবারিক জরুিী পরিরস্থরেমে হঠাৎ
আপনামক পািাোরিমবা আসমে হমেমে। আিও রেনরদন আপনাি েুরে
প্রমোজন’। আহেদ েুসা বলল।
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আোি থো েুরেি প্রমোজন থনই। আপনািা পািাোরিমবা থমপ াঁমে
থেমেন, আরে আজই রিিব’। বলল পুরলশ অরিসাি।
‘আপনাি েুরেি প্রমোজন থনই, রকন্তু আোমদি আমে’।
‘োি অেে?’ ভ্রু কুরিে কমি বলল পুরলশ অরিসাি।
‘রনবোেমনি নরেমনশন থপপাি সাবরেে হবাি পি আোেী ২২ োরিমখ
আপরন োিা পামবন। আেিা থকান রুাঁ ক রনমে োইনা। আহেদ হাত্তা পািাোরিমবা
এমসমেন, এো শুধু আপরনই জামনন। আপরন থিিাি সমে সমে সবাই এো
জানমব এবং এেন রকেু কিা হমব, োমে রে. হাত্তা নরেমনশন থপপাি সাবরেে
কিমে না পামিন, থিামে দাাঁিামে না পামিন’।
‘োি োমন আপনািা আোমক বন্দী কমি িাখমে োন’।
‘হ্াাঁ এমক বন্দী বলমে পামিন’। বলল আহেদ েুসা।
একেু থেমেই আবাি বলল আহেদ েুসা, ‘বলুন আপনাি রডউরে
অরিমসি নম্বি বলুন’।
হঠাৎ পুরলশ অরিসািরেি থোমখেুমখ িমেি রেহ্ন িুমে উঠল। বলল
একেু সেে রনমে, ‘থোবাইল আোমক রদন, আরে থেরলমিান কিরে’।
‘না। আরে থোোমোে কমি থদব, আপরন কো বলমবন। আরে রনরশ্চে
হমে োই, রডউরে অরিস আপনাি কো থজমনমে’। আহেদ েুসা বলল।
‘না জানামলও থো েমল’। বলল পুরলশ অরিসািরে।
‘অবশ্যই জানামে হমব। না হমল একজন পুরলশ অরিসাি রনমখাাঁজ হওো
রনমে থদশবযাপী হলস্থুল পমি োমব। আপনামক িাস্তাি থেকমপামস্ট পুরলশিা
থদমখমে। সুেিাং আোমদি োরি উোি ও আোমদি ধিাি জন্য পুরলশিা হমন্য
হমে উঠমব’।
পুরলশ অরিসািরে কো বলল না। োি থোমখ-েুমখ থসই িমেি রেহ্নো
আিও বািল।
আহেদ েুসাি েুখ কমঠাি হমে উঠল। বলল, ‘আোমদি সেে নি
কিমেন রে. পুরলশ অরিসাি। আপরন েরদ নাম্বািো না বমলন, োহমল পুরলশিা
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োমে থকান রদনই আপনামক খুাঁমজ না পাে থসই বযবস্থা কিব। থস জমন্য
থডমোমনেমিি ঐ লাল থবাোেোে একো োপ রদমে হমব োত্র’।
িমে আাঁৎমক উঠল পুরলশ অরিসাি। বলল িীে কমঠঠ, ‘নাম্বািো এই
েুহূমেে আোি েমন পিমে না’।
ভ্রুকুরিে হমলা আহেদ েুসাি। েীক্ষ্ণ দৃরিমে থস োকাল পুরলশ
অরিসািরেি রদমক। একেু রেো কিল। বলল োিপি, ‘আপরন রক োহমল পুরলশ
নন, িুো পুরলশ? এজমন্যই রক আপনাি ইউরনিমেে থনেমলে থনই?’
পুরলশ অরিসািরেি েুখ িমে িযাকামশ হমে থেল। কো বলল না।
‘আপনাি নাে রক?’ েীব্র কমঠঠ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
পুরলশ অরিসািরে আহেদ েুসাি রদমক একবাি থোখ েুমল োকাল।
োি থোমখ-েুমখ েৃেযু িে। েুখ আবাি রনেু কিল। বলল, ‘িবােে েযাকিাল িাে’।
‘জম্ম ইউমিামপ, না িািমে?’
‘ইউমিামপ’।
‘আপনামক থকউ রনমোে কমিমে, না আপরন রনমোেকেোমদি একজন?’
আহেদ েুসাি রজোসাি থকান জবাব রদল না িবােে েযাকিাল িাে।
আহেদ েুসা আবাি রজমেস কিল, ‘আপনামদি কে জন িূো পুরলশ অরিসাি
এিামব আহেদ হাত্তামদি রবরুমে কামজ থনমেমেন?’
এবািও জবাব রদল না িবােে িাে।
‘রে হাত্তা োহমল আেিা আি থহামেমল োরে না। আপরন পািাোরিমবাি
থে রঠকানাুলমলা আোমক রদমেরেমলন, োি এক নম্বি রঠকানাে আরে থেমে োই’।
থপেমন না োরকমেই আহেদ হাত্তা নাসুেনমক উমেশ্য কমি বলল আহেদ েুসা।
‘থকন ওখামন থকন? থহামেল নে থকন?’ বলল হাত্তা নাসুেন।
‘িবােে িামেি বযাপািো আমে থসমেল কিমে োই রে. হাত্তা’। আহেদ
েুসা বলল।
এোিমপােে থেমক জােোো অমনক দূমি হমব। কালমক িামেোমক রনমে
থপ্রারামে থকান অসুরবধা হমব না থো?’
‘অবশ্যই না’।
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‘রঠক আমে েলুন। ওখামন থকান অসুরবধা থনই’।
‘এখন থো শহমি ঢুমকরে। িাস্তা বমল রদমবন রে. হাত্তা’। আহেদ েুসা
বলল।
‘রঠক আমে’। বলল হাত্তা নাসুেন।
‘বু মলন রে. হাত্তা, এিা আে-ঘাে থবাঁমধ থনমেমে। বডোি সীল কিাি
আমিকো কািে থদখা োমে আপনামক থঠকামনা’। আহেদ েুসা বলল।
‘োই থো েমন হমে’। হাত্তা নাসুেন বলল।
‘আো িবােে িাে, আপনামক একো সহজ প্রশ্ন করি। আহেদ হাত্তা
নাসুেন উোি থপমেমেন, সুরিনামে আসমেন, এো আপনািা জানমলন রক কমি?’
িবােে িামেি রদমক থেমে প্রশ্ন কিল আহেদ েুসা।
িবােে িাে রনরবেকাি। থকান জবাব রদল না।
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘বুম রে আপরন এখন রনরশ্চে, আপনাি সব
কো না থজমন আপনামক আেিা হেযা কিব না। অেএব আি থকান কো থনই
আপােে। রঠক আমে োই থহাক’।
বমল আহেদ েুসা েুপ কিল।
সবাই েুপোা্প।
েলমে োরি।

‘রে. িবােে িাে আবাি আপনামক স্মিে করিমে থদই এক প্রশ্ন আরে দুবাি
করি না। প্রেমে আপনামক থসই সহজ প্রশ্নোই কিরে, ‘আহেদ হাত্তা েুক্ত
হমেমেন, সুরিনামে আসমেন, এো আপনািা রকিামব থজমনমেন?’ প্রশ্ন কিল
আহেদ েুসা িবােে েযাকিাল িােমক।
িবােে িাে বমস আমে আহেদ েুসাি সােমন এক থেোমি। ো খামন
একো থেরবল।
থবশ বি ঘিরে। আো-মোিা কামপেে থোিা।
সুরিনামেি সংকমে
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আহেদ েুসামদি পামশই রকেু দূমি থসািাে বমস আমে আহেদ হাত্তা
নাসুেন।
দিজাে দাাঁরিমে দুজন থলাক। হামে োমদি থকান অস্ত্র থনই। রকন্তু
পমকমে োমদি রিিলবাি িমেমে। এিা হাত্তা নাসুেমনি থলাক। পারেে কযাডামিি
সদস্য এিা।
এ বারিোও পারেেি একরে থিস্টহাউজ। সুরিনাে নদীি ধাি থঘমষ
বারিো। সুরিনাে নদীি থিেি থেমকই উমঠ এমসমে বারিোি দরিমেি থদোল।
দরিমনি জানালাে দাাঁিামল সুরিনাে নদীি রিগ্ধ বাোমসি পিশ পাওো োে।
থে ঘিরেমে আহেদ েুসা বমস আমে, থস ঘিরেও দরিমেি নদী প্রামেি
একরে ঘি।
সুরিনাে নদীি দুপাি রনমেই েমি উমঠমে পািাোরিমবা শহি। েমব
শহমিি েূল অংশ নদীি উত্তি প্রামে।
পািাোরিমবামে প্রমবমশি পি নদীি পাি বলমে আি রকেুই থনই। নদীেীমিি বারিুলমলা নদীি পারনমে থেন িাসমে।
আহেদ েুসাি প্রশ্ন শুমন িবােে িাে আহেদ েুসাি রদমক োকাল। থবাধ
হে আহেদ েুসামক বু মে থেিা কিমলা। বলল, আরে েেেুকু জারন ো হমলা,
োি উোি হওোি খবি নারক থসখানকাি থকান কােমজ থবি হে। থসই খবি
থেরলমিামন সুরিনামে জানামনা হে’।
‘উরন সুরিনামে আসমেন, এো জানা থেল রক কমি?’
িবােে িাে একেু িাবল। োিপি বলল, ‘আরে সব কো জারন না। েমব
েমন হে বযাপািো এিকে থে, রেরন েুরক্ত থপমল দ্রুে সুরিনামে েমল আসমবন
এো েমন কিাই স্বািারবক’।
‘আহেদ হাত্তামক কািা রকডন্যাপ কমিরেল, োমদি েমধয আপরন
রেমলন?’
‘না’।
‘কািা রেল?’
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‘আরে োমদি রেরন না। ঐ রকডন্যামপি সামে জরিে রেল পািাোরিমবাি
থলামকিা, রনও রনকািীি থকউ রেল না’।
‘আপনামদি থনোমক থো রেমনন?’
উত্তি রদল না িবােে িাে। থস োো রনেু কিল।
আহেদ েুসা থেরবল থেমক রিিলবািো হামে েুমল রনল। বলল, ‘প্রেমে
হাে োওো পেন্দ কিমবন, না কান োওো পেন্দ কিমবন?’
িবােে িাে েুখ েুমল িীে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল,
‘বলরে স্যাি’।
বমল একেু োেল। োিপি শুরু কিল, োসুস(োমেি সূেে সোন) নামে
একরে সংেঠন আমে। থোো থদমশ রহন্দুমদি েমধয এই সংেঠন েমি থোলা
হমেমে। এই সংেঠমনি থনো হমলন ‘রেলক লাজপে পাল’। োি রনমদেমশই সব
রকেু হে। ইউমিাপীে ও ইরঠডোন কেুযরনরেি িাজনীরে এমদমশ রেরনই রনেন্ত্রে
কমিন’।
‘ওি থহড থকাোেোি থকাোে?’
‘ব্লুমেমঠেইন হ্রমদি েীমি ব্রুমকাপনমডা’থে।
ব্রুমকাপনমডা’থো একো বি শহি। এ শহমিি থকাোে োি থহড
থকাোেোি?’
জবাব রদল না িবােে িাে।
‘রবিক্ত কিমবন না িবােে িাে। বাি বাি রিিলবাি নাোমে আরে পািমবা
না। ো রজমেস কিব, সমে সমে রঠক রঠক োি জবাব থদমবন’। েীব্র কমঠঠ বলল
আহেদ েুসা।
েেমক উমঠ েুখ েুলল িবােে িাে। িমে থোখ-েুখ োি কুরিে। বলল,
স্যাি আরে ব্রুমকাপনমডা’থে োইরন। েমব আরে শুমনরে, থসখামন ‘রশবাজী কালী
েরন্দি’ নামে একো েরন্দি আমে। থসখামন বা োি পামশই রেলক লাজপে
পামলি থহড থকাোেোি’।
‘ুলে, হেযা, অপহিে, ইেযারদ কিমে থক? রেলমকি থলাকিা?’
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‘এই কামজ ‘োসুস’ থক সহমোরেো কিমে ইউমিাপীে ইরঠডোন
িাজননরেক দল ‘সুরিনাে রপপলস কংমরস পারেে’।
‘পািাোরিমবা’থে রেলক লাজপে পামলি অরিস বা ঘাাঁরেুলমলা
থকাোে?’
একেু থদিী কমি আবাি দ্রুে েুখ েুলল এবং বলমে লােল থস, ‘সুরিনাে
ও সাবাোক্কা নামে দুরে কালী েরন্দমি বা োি পামশ রেলমকি দুরে অরিস বা ঘাাঁরে
আমে পািাোরিমবামে। আি প্রমেযক েহল্লাে োসুস-এি একো কমি ইউরনে
আমে। োি অরিসই ‘োসুস-এি অরিস বমল পরিরেে’।
‘এ েরন্দিুলমলা থকাোে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
দুরে েরন্দিই সুরিনাে নদীি ধামি এবং উত্তি পামশ। নদী পে ও সিক
পে দুপমেই োওো োে। অরধকাংশ েরন্দমিই েরন্দমিি পামশ পুমিারহেমদি
বারি োমক।
‘োসুস-এি অরিস বা ঘাাঁরে রক ঐ ধিমনি বারিমে?’
‘ওোং আলীমক ওিা থকাোে থিমখমে?
আরে জারননা। েমব আরে জারন থে, প্রমেযক েরন্দমিই বন্দীখানা আমে।
এ িকে জােোে বন্দী কমি িাখা সবমেমে রনিাপদ। পুরলশিা েরন্দিমক
সাধািেে এরিমে েমল’।
‘আপরন জামনন ওোং আলীমক থকাোে িাখা হমেমে?’ কমঠাি কমঠঠ
বলল আহেদ েুসা।
িবােে িাে েুখ েুমল োকাল আহেদ েুসাি রদমক। োি েুমখ একো
অসহাে িাব িুমে উঠল। বলল, ‘সরেযই আরে জারন না। একরদন আমলােনাে
ওোং আলীি কো উঠমল একজন বমলরেল, ওোং আলীমক থকউ উোি কিমে
পািমব না। পামশই োনা। োনাও আোমদি। সংমকে থপমলই পুরলশ এমস
পিমব’।
আহেদ েুসাি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। বলল, ‘রে. িবােে িাে, আপরন
‘োসুস’ এি থকান দারেমে?’
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িবােে িাে আহেদ েুসাি রদমক েুখ েুমল োইল। োি থোমখ িে। বলল,
‘আরে থকান দারেমে থনই, রনবোহী করেরেি সদস্য োত্র’।
‘রনবোহী করেরেি সদস্য কেজন?’
‘দশজন’।
‘োত্র দশজন?’
‘েহাকালী দশিূজা বমল ‘োমেি সূেে সোন’থদি শীষে করেরেও
দশজন’।
োহমল থো আপরন অমনক রকেুই জামনন। আপরন রেেযা কো বলমেন
থে, আপরন ব্রুমকাপনমডামে োন রন’।
‘না স্যাি, আরে ব্রুমকাপনমডামে োইরন। ওখামন রনবোহী করেরেি থকান
রেরেং হে না। ওো থহড থকাোেোি হমলও রেলক লাজপে পাল োি পামসানোল
স্টািমদি রনমে ওখামন োমকন। বাইমিি থলাকমদি থকান োোোে থসখামন
থনই’। বলল িবােে িাে।
আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘ধন্যবাদ রে. িবােে িাে’।
আহেদ েুসা থেমে শুরু কিমল িবােে িাে বলল, ‘স্যাি আোমক আি
দিকাি আমে? রনও রনকািীমে আোি পরিবাি খুব অসুরবধাে আমে’।
‘আমে থদরখ আপনাি থদো েেয কেো সেয। আোমদি কাজ থশষ
হমলই আপরন োিা পামবন’। আহেদ েুসা বলল।
আহেদ েুসা থবরিমে এল ঘি থেমক। োি সামে সামে থবরিমে এল হাত্তা
নাসুেনও।
দুজন রেমে বসল আহেদ েুসাি কমি।
‘থকেন েমন হমলা িবামেেি কোমক?’ রজমেস কিল হাত্তা নাসুেন।
‘আোি েমন হে ও ো বমলমে সেয বমলমে। োমক থো োিরে না। সেয
না বমল োমব থকাোে’। আহেদ েুসা বলল।
‘এখন রক কিেীে? ওোং আলী রঠক থকাোে আমে োমো বলমে পািল
না’। বলল হাত্তা নাসুেন।
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‘থে রঠকানাুলমলা ও রদমেমে ো োোই কিাি জন্য এখনই আরে থবি
হরে। আপনামদি থলাকমদি বলুন থোেখাে একো থবাে থজাোি কিমে’।
‘থবাে আোমদিই আমে। রকন্তু এেবি জারনে কমি আসাি পি এখরন
আবাি থবরুমবন এো রঠক নে’।
‘এখন সেে আোমদি খুব েূলযবান। আোেী কাল সকামলই ওমদি
েুমখােুরখ হমে হমব। োি আমেই ওমদি সম্পমকে েেো পািা োে জানা দিকাি।
‘নদী পমে থকন?’
‘পািাোরিমবামে ওমদি থে দুমো ঘাাঁরেি সন্ধান িবােে রদমেমে, থস দুমোই
নদীি েীমি কালী েরন্দি বা োি পামশ। নদী পমে থেমল নদী েীমিি কালী েরন্দি
সহমজই থবি কিা োমব’।
কো থশষ কমিই আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘োই থপাশাক পামল্ট
থনই’।
বমল আহেদ েুসা এুলমলা থড্ররসং রুমেি রদমক।
‘আরে রক থপাশাক পিব?’ বলল আহেদ হাত্তা নাসুেন।
েেমক দাাঁিাল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপরন থো এখন থবরুমেন না’।
‘থকন? োহমল থক োমব সামে?’
‘থকউ নে। এেন রক থবােও আরেই োলাব’।
হাত্তা নাসুেন থেন আকাশ থেমক পিল। থোমখ-েুমখ এেন রবিে রনমে
থস বলল, ‘থে সাংঘারেক পরিরস্থরে োমে এ ধিমনি কামজ আপনাি একা
থবরুমনা রঠক নে। োি উপি আপরন এখামন নেুন’।
‘রে. হাত্তা, অবস্থা সাংঘারেক বমলই দমল িািী হমে নে, একা থবরুমনা
দিকাি। আরে রবমদশী েুযরিস্ট, শহি থদখমে থবরিমেরে। সামে থলাক দিকাি
রক’।
একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, রে. হাত্তা, আপনাি জরুিী কাজ
আমে। আপরন রক থদমশি সব জােোে এ থেমসজ রদমেমেন থে, োমদি থিামে
দাাঁিামনাি কো সবাইমকই থিামে দাাঁিামে হমব। থজল বা হাজমে োিা আমে
োমদিমকও’।
সুরিনামেি সংকমে
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‘বযবস্থা কমিরে। সকামলি েমধয সবাই খবাি থপমে োমব’। বলল হাত্তা
নাসুেন।

‘২১ োরিমখ নরেমনশন থপপাি সাবরেে হমব, এই োরিমখই রবকামল
জনসিাি বযবস্থা করুন। থস জনসিাে বমল থদমবন আপনামক কািা রকডন্যাপ
কমিরেল এবং রকিামব োরকেন প্রশাসন আপনামক উোি কমিমে’।
‘এে োিাোরি এই কনফ্রমঠেশমন োওো রক রঠক হমব?’ বলল হাত্তা
নাসুেন।
কনফ্রমঠেশন নে, প্রকৃে ঘেনা জনেনমক অবরহে কিমবন োত্র। বেেোন
অবস্থাে অবশ্য এো রকেুো আক্রেোত্মক হমব বমে, রকন্তু এোই হমব আপনামদি
সবমেমে বি রডমিন্স। অে:পি আপনামক রনিাপত্তা থদো হমব সিকামিি
দারেে। সিকাি েরদ আপনামক থরিোিও কমি থসো হমব আপনাি জমন্য
লািজনক।‘ আহেদ েুসা বলল।
‘ওোং আলী থো এখনও ওমদি হামে’। হাত্তা নাসুেমনি েমধয রিধা।
‘একুশ োরিখ রবমকল আসমে এখনও ৪৩ ঘঠোি েে বারক। আল্লাহি
উপি িিসা করুন’।
বমল আহেদ েুসা ঢুমক থেল থড্ররসং রুমে।
রেরনে দমশক পি থবরিমে এল ইউমিাপীে েুযরিস্ট হমে। োি হামে
পািাোরিমবা শহমিি েুযরিস্ট োইড।
ইরিন থবােো স্টােে থদবাি আমে আহেদ েুসা শহমিি োনরেত্রোি উপি
থোখ বুলাল। থদখল, থস থেখামন দাাঁরিমে আমে থসো শহমিি পূবে প্রামে। এি
একেু পূমবেই সােি। আেলারঠেমকি েজেন থবশ কামন আসমে। োি োমন োমক
থেমে হমব পরশ্চে রদমক। শহিরেি নব্বই িােই পরশ্চমে।
থবাে স্টােে রদল আহেদ েুসা।
থবােরে সুরিনাে নদী ধমি এরেমে েলল।
আহেদ েুসাি থোখ নদীি ডান পামি, উত্তি পামশ। োি থোখ দুরে সন্ধান
কিমে কালী েরন্দমিি ঐরেহ্বাহী েূিা।
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সুরিনাে সুন্দি নদী। থদমশি দীঘেেে এ নদীরে পরশ্চে সুরিনামেি ইিােে
দা োউমঠেন থেমক থবি হমে আেলারঠেমক রেমে পমিমে।
নানা বেে ও নানািকে থবামেি আনামোনাে েুখরিে োমক নদীি বুক।
রকন্তু নদীি বুক এখন অমনকোই শাে। িাে থবশ হমেমে।
সবমেমে সুন্দি লােমে নদীি দুপামশ আরদেে আমলাি থেলা। থেন
নদীরে পমিমে আকাশী োিাি োলা।
রেরনে পমনি েলাি পি আহেদ েুসা থদখমে থপল একো েরন্দমিি
আমলাকজ্জ্বল েূিা। েরন্দিরে নদীি েীি থঘাঁমষ।
েরন্দমিি একো ঘাে িমেমে। থবশ বি ঘাে। একো অংশ থজরেি
আকামি তেিী।
আহেদ েুসা োনরেমত্র থদমখমে এ েরন্দমিি আমশ-পামশ থকাোও োনা
থনই, োনা আমে সােমনি সাবাোক্কা েরন্দমিি কামে। োনা আমে ব্রুমকাপনমডাি
রশবাজী েরন্দমিি পামশও।
েরন্দিো থদখাি জমন্য নােমে ইো হমলা আহেদ েুসাি। রকন্তু পিিমে
িাবল, রিেীে েরন্দিোও োি খুাঁমজ পাওো দিকাি। সাবাোক্কা েরন্দি থদমখ
এমস থিিাি পমে এ েরন্দি থদখা োমব।
আবাি থজামি েুেমে শুরু কিল আহেদ েুসাি থবাে।
আিও রবশ রেরনে েলাি পি অন্য আি একো েরন্দমিি েূিা থদখমে
থপল আহেদ েুসা।
কামে এমস থদখল এ েরন্দমিি ও একো ঘাে আমে। ঘামেি সামে
থজরেও। থজরেমে একো েেি থবাে বাাঁধা।
আহেদ েুসাি থবাে ধীমি ধীমি পা বািাল থজরেি রদমক। ইমোেমধয
আহেদ েুসা েরন্দমিি োিরদমক েেো সম্ভব থোখ বুলাল।
েরন্দিো প্রােীি রদমে থঘিা। প্রােীি ও েরন্দি রবরডং এি ো খামন
রকেুো িাাঁকা জােো আমে আন্দাজ কিা োমে। েরন্দমিি পরশ্চে পামশই োনাো।
সুরিনামেি পোকা উিমে থদমখই বু ল ওো োনা।

সুরিনামেি সংকমে

20

েরন্দমিি থজরেমে থবাে থবাঁমধ নােল আহেদ েুসা ঘামে। এক থদ মি
রসাঁরি রদমে উমঠ েরন্দমিি েেমি পা িাখল থস। েরন্দি দরিে েুখী। েরন্দমিি
উত্তমিি প্রােীমি আমিকো বি থেে আমে। প্রােীমিি বাইমি রদমে প্রােীি থঘাঁমষ
িাস্তা।
আহেদ েুসা োিরদকো থদমখ রিমি এল েরন্দমিি সম্মুখ েেমি।
েরন্দিো থোল রপিারেড আকৃরেি।
েরন্দমি থঢাকাি একোই দিজা।
অমনকুলমলা রসাঁরি থিমে থস দিজাে থমপ াঁেমে হে। দিজা দুেলা
পরিোে উাঁেুমে।
দিজা থপরুমল রবশ িুমেি েে দীঘে এক করিমডাি। করিমডামিি পি
রবরডং এি রঠক থকমে রডম্বাকৃরে এক রবশাল হলঘি। হলঘমিি োিরদমক অসংখয
ঘি ও কুঠিী। হলঘমিি অবস্থানই বমল থদে হলঘমিি রনমেও িমেমে অমনক ঘি।
আঠডাি রাউঠড থবজমেমঠেও োকমে পামি থোপন কুঠিী।
রডম্বাকৃরে হলঘমিি থশষ থক রেক প্রামে প্ররেরিে িমেমে রবশাল কালী
েূরেে।
কালী েূরেেি সােমন বমসমে কীেেমনি আসি। ধুমপি থধাাঁোে োিরদক
লারবে, বাোস িািী।
দুজন পুমিারহে কালী েূরেেি সােমন ধযানেগ্ন। আমিকজন পুমিারহে
সারবেক েদািরকমে িমেমে। থস বসমে, আবাি োম োম উমঠও োমে।
েুযরিস্ট রূপী আহেদ েুসা কীেেন আসমিি একপামশ দাাঁরিমে। োি
বােরদমক একেু সােমনই কালী েূরেে। রঠক োি সােমনই একেু দূমি বমস আমে
ধযানেগ্ন দুই পুমিারহে। েৃেীে পুমিারহেও োি সােমন রদমেই োওো আসা
কিমে।
একবাি পুমিারহেরে উমঠ এমল আহেদ েুসা োি রদমক রকেুো এরেমে
রেমে বলল, ‘েহািাজ, আরে একজন েুযরিস্ট। েরন্দিো আরে ঘুমি রিমি থদখমে
োই’।
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পুমিারহে থলাকরে েেমক দাাঁিাল এবং থদখল আহেদ েুসামক। বলল,
‘এইমো থদখমেন, আি রক থদখমে োন?’
‘থেখামন োই, েরন্দি আরে থদরখ। েরন্দমিি রনেোে তশলীি বযাপামি
আরে খুব আরহী’। বলল আহেদ েুসা।
পুমিারহে আবাি োি থোখ রস্থি কিল আহেদ েুসাি রদমক। োিপি েুখ
ঘুরিমে একেু িাবল। োিপি বলল, ‘হ্াাঁ েুযরিস্টিা থকউ থকউ েরন্দি এিামব
থদখমে োে। রঠক আমে। আজ শরনবাি আষামেি অোবস্যা, এখরন কীেেন থশষ
হমব। োিপিই শুরু হমব তিিবী নৃেয। ওো েলমব থশষ িাে পেেে। নাে শুরু
হমলই আরে আপনামক ঘুরিমে সব থদখাব’।
‘অমনক ধন্যবাদ’। বলল আহেদ েুসা।
‘নেমস্ত’। বমল হাাঁেমে শুরু কিল পুমিারহে।
আহেদ েুসা রিমি এল থেখামন থস আমে দাাঁরিমে রেল থসখামন। পমনি
রেরনে পি শুরু হমলা তিিবী নৃেয।
পুমিারহে এমস থডমক রনমে থেল আহেদ েুসামক।
হল সংলগ্ন বি একো ঘমি প্রমবশ কিল োিা। ঘিরে বসাি ঘি। ঘমি
কামপেে আমে। থোো ঘি থসািাে সাজামনা।
পুমিারহে বলল, ‘থে হল ঘি থেমক আেিা এলাে, থসই হলঘমিি
োিরদমক এই িকমেি দু’সারি ঘি আমে। প্রেে সারিমে এই ধিমনি কমেকো
বসাি ঘি আমে। প্রেে সারিি বাদ বারক ঘিুলমলা রবরিন্ন থদবো ও েুরন-ঋরষি
নামে উৎসরেেে। রিেীে সারিি ঘিুলমলা পুমিারহেমদি অরিস। এই ঘিুলমলাি
উপমি অেোৎ েরন্দমিি েৃেীে েলাে পুমিারহে ও থেহোনমদি আবাসস্থল। আি
েরন্দমিি েেুেে েলা প্রধান পুমিারহমেি বাসস্থান। হল রুমেি রনমে েরন্দমিি প্রেে
েলা েরন্দমিি সংরহশালা। এই থো আোমদি থোট্ট এই েরন্দমিি রববিে’।
পুমিারহে োেমেই আহেদ েুসা থোমখ-েুমখ দারুন আরহ এমন রজমেস
কিল, ‘সংরহশালাে রক আমে?’
পুমিারহমেি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। েমবেি ঔজ্জ্বলয। বলল, ‘রবরিন্ন থদশ
রবরিন্ন অিল থেমক সংরহ কিা থদব-মদবীি েূরেে, েুরন-ঋরষমদি েূরেে, রেত্র,
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িািমেি অজোি েে েরন্দমিি থদোল রেমত্রি অনুরেত্র, িােকৃষ্ঞ পিেহংসমদব,
স্বােী রবমবকানন্দ, েহাত্মা োন্ধীি েে রহন্দু েহাুলরুমদি েরব, বােী, রেত্র, ইেযারদ।
‘অপূবে সংরহশালা। না থদখমলই নে। সব বাদ রদমে এই সংরহ শালাই
আরে থদখমে োই’। বলল আহেদ েুসা এেন িাব কমি থে এই সংরহশালা
থদখমে োি দারুে আরহ।
‘িামে থো এো থদখামনা োমব না’। বলল পুমিারহে।
‘সবেনাশ। আরে থো বযস্ত। আোি থো আি সেে হমব না!’ বলল আহেদ
েুসা েিে হোশ কমঠঠ। আহেদ েুসাি রেো, থে থকানিামবই থহাক েরন্দমিি
রনমেি অংশো থদখমে হমব। আহেদ েুসা আমিা িাবল, পুমিারহে থো থবসমেঠে
থলামিি (আঠডাি রাউমঠডি) কো রকেু বলল না। থস রক এরিমে থেল, না এ
ধিমনি থকান থলাি এখামন থনই?
আহেদ েুসা হোশা প্রকামশি পি পুমিারহে িাবরেল। একেু পমি বলল,
রঠক আমে েলুন। ো দশিূজাি থপেন রদক রদমে রসাঁরি। ওরদক রদমেই নােমে
হমব’।
রসাঁরি রদমে নােল োিা রাউঠড থলামি।
আমলা জ্বালামলা পুমিারহে।
রাউঠড থলাি একো হলঘি। রকন্তু এে রপলাি থে এক নজমি রকেুই
থদখা োে না। োি উপি প্রমেযক দুই রপলাি আবাি অধে বৃত্তাকাি োাঁেুরন িািা
সংেুক্ত। দু’ রপলাি কােেেঃ একো দিজাি আকাি রনমেমে। িমল থোো হলঘি
োি দিজাওোলা অমনকুলমলা ঘমিি সোহাি হমে দাাঁরিমেমে।
সরেয হলঘিো থদব-মদবোি েূরেে, রেত্র ও রেত্ররলরপমে ঠাসা। থদখাি
েে সংরহ বমে। আহেদ েুসা রজমেস কিল, ‘এে বি বি েূরেে রক কমি
ঢুকামলন? ঐ সংকীেে রসাঁরি রদমে?’
পুমিারহে হাসল। বলল, ‘রনশ্চে লিয কমিমেন বা সােমন থদখমবন
হমলি বাইমিি অংমশ োা্ম োম রস্টমলি থদোল। আসমল ওো থদোল নে
দিজা। োি ো োলা রদমে লক কিা। এিকে থোে োিো দিজা আমে হলঘমি।
এুলমলা রদমেই েূরেেুলমলা আনা হমেমে’।
সুরিনামেি সংকমে
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অোরেেিামব এই েেযরে জানমে থপমি দারুে খুরশ হমলা আহেদ েুসা।
পুমিারহমেি সামে থস ঘুমি ঘুমি থদখমে বমে, রকন্তু োি োোে ঘুিপাক
খামে একোই রেো। এই েরন্দমিই রক ওোং আলী বন্দী আমে? পািাোরিমবা
শহমি সুরিনাে নদী েীমিি দুই েরন্দমিি েমধয এ েরন্দমিি সামেই একো োনা
আমে। িবােে িামেি কো অনুসামি োনা সংলগ্ন এ েরন্দমিই থো ওোং আলী
োকাি কো।
ঘুিমে ঘুিমে োিা থেম ি উপি এক থবেপ দিজাি সােমন এমস
দাাঁিাল। রবরডং এি সাইড ওোল থেমক োি িুে দুিমেি সোেিামল দুরে থদোল
থেম ি অমনকখারন থিেমি েমল এমসমে। দু’ থদোমলি েুমখ এক রবশাল দিজা।
থবশ দূিমে অবরস্থে থবেপ এই দিজা আহেদ েুসাি দৃরি আকষেে
কিল। এো ঘি হওোি েে প্রশস্ত নে, আবাি আলোিী হওোি েে থোে নে।
োহমল রক?
এ সেে আহেদ েুসাি কামন একো রেৎকাি থিমস এল।
উৎকেে হমলা আহেদ েুসা। থসই রেৎকাি আি োি কামন এল না। রকন্তু
একেু পমিই থসই িীে রেৎকাি থিমস এল আবাি।
উৎকেে আহেদ েুসাি েমন হমলা থবঢপ ঐ দিজাি রদক থেমকই
রেৎকািো থিমস আসমে।
েেমক উঠল আহেদ েুসা। দিজাো রক বন্দী থসমলি? রকন্তু পিিমেই
েমন হমলা রেৎকািো এে কামেি নে। রেৎকািো েমন হে থকান দূিবেেী স্থান
হমে থিমস আসমে।
েে কমি এ সেে আহেদ েুসাি োোে এল, োহমল এ দিজারে থকান
রসাঁরি ঘমিি? রেৎকািো রক রসাঁরি রদমে আঠডাি রাউঠড থেমক থিমস আসা থকান
শব্দ?
এই কো েমন হমেই আহেদ েুসাি থোো থদমহ উমত্তজনাি একো ঊষ্ঞ
থরাে বমে থেল। থোো সত্ত্বা জুমি একো প্রশ্ন থজমে উঠল, ওোং আলী রক এই
আঠডাি রাউমঠড বন্দী আমে?
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আহেদ েুসা পুমিারহমেি রদমক েুখ রিিাল। বলল, ‘এই বি
দিজাওোলা ঘিরে রক জমন্য েহািাজ?’
পুমিারহে েেমক উমঠ োকাল আহেদ েুসাি রদমক। প্রেে রদমকি একো
রবব্রেিাব কারেমেই থস বমল উঠল, ‘এি রিেমি রবমশষ রকেু েূলযবান বস্তু িাখা
হমেমে’।
বমলই পুমিারহে েলমে শুরু কিল। বলল, ‘আসুন থদরি হমে োমে’।
আহেদ েুসা পমকে থেমক রিিলবাি থবি কিল। রিিলবাি পুমিারহমেি
রদমক োক কমি বলল, ‘দাাঁিান েহািাজ। দিজাো খুলুন’।
পুমিারহে ঘুমি দাাঁিাল। োি রদমক রিিলবাি োক কিা আহেদ েুসামক
থদমখ িূে থদখাি েে েেমক উঠল থস।
‘দিজা খুলুন েহািাজ’। রিিলবাি নারেমে রনমদেশ রদল আহেদ েুসা।
‘প্রধান পুমিারহে োিা এ দিজা থকউ খুলমে পামিনা’। িোেে কমঠঠ
বলল পুমিারহে।
আহেদ েুসা রিিলবামিি ররোমি আঙুল থেমপ বলল, ‘আোি
রিিলবামি সাইমলন্সাি লাোমনা আমে। আপনামক হেযা কিব, একেুও শব্দ হমব
না’।
‘আোমক থেমি থিলমলও আরে দিজা খুলমে পািমবা না। এি োরব
োমক প্রধান পুমিারহেমদি কামে’। বলল পুমিারহেরে কাাঁমদা কাাঁমদা কমঠঠ।
আহেদ েুসা োি কো রবশ্বাস কিল। বলল, ‘রঠক আমে োহমল বল,
রনমে রক বন্দী খানা?
পুমিারহে করম্পে কমঠঠ বলল, হ্াাঁ।
আহেদ েুসা রিিলবাি ঘুরিমে রনল দিজাি রদমক। দিজাি কী থহামল
োক কিল োি রিিলবামিি নল।
এ সেে পুমিারহে বমল উঠল, ‘োলা িাঙমলও আপরন থিেমি ঢুকমে
পািমবন না। দিজাি সামে এযালােে সংেুক্ত আমে। দিজা খুলমলই এলােে থবমজ
উঠমব। েুমে আসমব েরন্দমিি প্রহিীিা রনমে। এক রিিলবাি রদমে আপরন রকেুই
কিমে পািমবন না’।
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রকন্তু এই িরবষ্যে িাবাি সেে োি রেল না।আহেদ েুসা রনরশ্চে থে,
এখামনই ওোং আলী বন্দী আমে। োমক উোি কিমেই হমব।
আহেদ েুসা ুললী কিল কী থহামল।
কী থহাল উমি থেল।
খুমল থেল দিজা।
আহেদ েুসা পুমিারহমেি রদমক োরকমে বলল, ‘েল’।
দিজা থেমকই একো রসাঁরি থনমে থেমে রনমেি রদমক।
পুমিারহে োি রদমক রিিলবাি োক কিা আহেদ েুসাি কমঠাি েুমখি
রদমক একবাি থেমে রসাঁরি রদমে রনমে নােমে শুরু কিল।
আহেদ েুসা দিজা বন্ধ কমি পুমিারহমেি রপেু রপেু রসাঁরি রদমে আঠডাি
রাউঠড থলামি নােমে শুরু কিল।
রনমে রসাঁরিি পমিই বি থোলাকাি একো হলঘি। হলঘিরেমে
অমনকুলমলা বি বি বাক্স। হলঘমিি োিরদক রঘমি অমনক কি।
রসাঁরিি সােমন দুরে ঘমিি পমিি ঘি থেমকই রেৎকাি থশানা োমে।
আহেদ েুসা পুমিারহেমক রনমে থসই ঘমিি সােমন এমস হারজি হমলা।
‘দিজা থখাল েহািাজ’। বলল আহেদ েুসা পুমিারহেমক।
‘স্যাি আোি কামে োরব থনই। এসব োরব োমক প্রধান পুমিারহমেি
কামে’। অসহাে কমঠঠ বলল পুমিারহে।
আহেদ েুসামক আবাি রিিলবাি বযবহাি কিমে হমলা।
দিজাি কী থহামল ুললী কমি দিজা খুমল থিলল আহেদ েুসা।
ঘমি ঢুমক থদখল একজন েুবকমক উবু কমি োরঙমে িাখা হমেমে।
আহেদ েুসামক রিিলবাি হামে ঘমি ঢুকমে থদমখ েুবকরে আমিা থজামি রেৎকাি
কমি উঠল, ‘আরে রকেুই করিরন, আরে রকেুই জারন না। আোমক আি কি থদমবন
না, থেমি থিলুন আোমক’।
েুবকরে খুব িসো। োি থেহািাি েমধয েীনা তবরশিয আমে, ইউমিাপীে
তবরশিযও আমে, আবাি থিড ইরঠডোন তবরশিযও আমে।
আহেদ েুসা িাবল এই-ই ওোং আলী।
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েুবকরেমক থদমখ আহেদ েুসা একেু থবশী এরেমে রেমেরেল। রিিলবাি
ধিা হােোও োি রনমে থনমে এমসরেল। আি থপেমন পমি রেমেরেল পুমিারহে।
থপেমন পিা পুমিারহমেি েুখো হঠাৎ পরিবরেেে হমে রেমেরেল। শক্ত
হমে উমঠরেল োি েুখ।
হঠাৎ োি হােো েমল থেল োি তেরিক োদমিি থিেমি।
আহেদ েুসা একেু েুখ ঘুরিমে বলল, ‘েহািাজ আপনাি েুরিোি খুবই
দিকাি। েুরিো থবি কমি ওি পামেি বাাঁধন থকমে রদন’।
পুমিারহমেি েুখ োইমেি েে িযাকামশ হমে থেল। করম্পে হামে েুরি
থবি কিল থস। ঘমিি খারেোো থেমন এমন োি উপি উমঠ েুবকরেি পামেি বাাঁধন
থকমে রদল থস।
েুবকরেি থদহ আহেদ েুসা দুহাে রদমে ধমি রনল এবং ধীমি ধীমি দাাঁি
কিামে লােল।
আহেদ েুসাি েমনামোে পুমিারহমেি রদক থেমক একেু রবরেন্ন
হমেরেল।
পুমিারহে এিই সুমোে রহে কিল। েুরি বারেমে থস াাঁরপমে পিল
আহেদ েুসাি উপি।
আহেদ েুসাি দুহাে েখনও েুবকরেমক ধমি আমে। োই পুমিারহেমক
থশষ েূহমেে াাঁরপমে পিমে থদখমে থপমেও আত্মিিাি জমন্য রকেুই কিমে
পািল না থস। শুধু থসই েূহমেে েুবকরেমক রনমে সােমনি রদমক থস মুাঁ ক
রেমেরেল।
পুমিারহে াাঁরপমে পমিরেল আহেদ েুসাি উপি। আহেদ েুসা োি
োোি বাে কামনি পামশ েীব্র েন্ত্রো অনুিব কিল।
েুবকরেমক রনমে আহেদ েুসা পমি রেমেরেল। রকন্তু পুমিারহে ো
থেমেরেল থসিামব আহেদ েুসামক েুরি বরসমে জাপমে ধমি পিমে পামিরন। োি
েুরিি িলা লামে আহেদ েুসাি োোি বাে পামশ। থশষ েূহূমেে আহেদ েুসা োি
থদহো সােমনি রদমক সরিমে থনোে পুমিারহমেি থদহো রকেুো িািসােয হািাে
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ও আহেদ েুসাি পামশ পমি োে। েমব োি হামেি েুরিো লিযভ্রি হমলও
আহেদ েুসাি োোি বাে পামশি অমনকো জােো রেমি থবরিমে োে।
আহেদ েুসা পমি রেমেই োি হাে থেমক খমস পিা রিিলবাি কুরিমে
রনমে রিিলবামিি ররোমি হাে থেমপই রনমজমক ঘুরিমে রনল পুমিারহমেি রদমক।
থদখল পুমিারহমেি থেহািা হমে উমঠমে রহংর বামঘি েে। োি হামেি উদযে েুরি
েুমে আসমে োি বুক লিয কমি।
আহেদ েুসা োি েজেরন োপল রিিলবামিি ররোমি।
আহেদ েুসাি বুক লমিয েুমে আসা পুমিারহমেি েুরি েখন ো পমে।
আহেদ েুসাি রিিলবামিি ুলরল পুমিারহমেি েুরি ধিা ডান হামেি
কব্জীমে রেমে আঘাে কিল।
েুরি পমি থেল োি হাে থেমক।
আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল।
বা হাে রদমে আহেদ েুসা োি োোি আহে স্থানোি একো ধািো
থনোি থেি কিল। থদখল েুরিি িলাে োি ইরি পরিোে জােো রেমি থেমে।
েুবকরেও এ সেে ধীমি ধীমি উমঠ দাাঁিাল। আহেদ েুসাি রদমক োরকমে
বলল, ‘ইস, আপনাি োোি আহে জােো রদমে িীষে িক্ত থবরুমে’।
উপমি এ সেে অমনকুলমলা উমত্তরজে কো-বােো ও পামেি শব্দ থশানা
থেল।
আহেদ েুসা বু ল, দিজা থখালাি সংমকে থপমেই রনশ্চে ওিা এমসমে।
এখরন ওিা রনমে আসমব।
আহেদ েুসা দ্রুে বলল েুবকরেমক, ‘েুরে রিিলবাি োলামে জান?’
েুবকরেও উপমিি কোবােো ও থদ িামদ রিি শব্দ শুনমে থপমেমে। িমে
িযাকামশ হমে উমঠমে োি েুখ। বলল, ‘পািব’।
আহেদ েুসা োি পামেি থোজাে ুলাঁমজ িাখা একো রিিলবাি থবি কমি
েুবকরেি হামে রদল।
োি পি আহেদ েুসা পুমিারহেমক থেমন েুমল দাাঁি কিাল। বলল, ‘েল
আোমদি সামে’।
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আহেদ েুসা োমক রনমে ঘি থেমক থবি হমে এল। থপেমন থপেমন এল
েুবকরে।
রসাঁরিি থোিাে আসমেই আহেদ েুসা রসাঁরিি েুমখই অমনকুলমলা পামেি
শব্দ থপল।
এক েকাে আহেদ েুসা পুমিারহেমক থেমন রনমে থপেমন সমি এল।
পুমিারহেমক েুবকরেি রদমক থঠমল রদমে বলল, ‘েুরে এি রদমক নজি িাখ। থকান
শেোনী থেন না কিমে পামি’।
েুবকরে পুমিারহেমক থেমন রনমে োি রদমক রিিলবাি বারেমে রসাঁরিি
েলাে রেমে দাাঁিাল।
আহেদ েুসা োি ডান হামে এে-১০ বারেমে রসাঁরিি থোিাে রেমে ুলাঁরি
থেমি বসল। ঘমিি আমলাো রসাঁরিি রবপিীে রদমকি প্রামে োকাে রসাঁরিি োো
পমিমে এরদমক। থস কািমে রসাঁরিি থোিাো থোোেুরে অন্ধকাি।
রসাঁরি েুমখি দিজাো প্রেঠড শমব্দ খুমল থেল। আহেদ েুসা রসাঁরি রদমে
নাোি আমে দিজাো থিরজমে রদমে এমসরেল।
আহেদ েুসা বু ল, কািও প্রেঠড লারেমে দিজাো খুমল থেমে।
দিজা খুমল োবাি পিই ুলরলি বৃরি েুমে এমলা রসাঁরি রদমে রনমে।
পামেি শব্দ পামে আহেদ েুসা। অমনকুলমলা পামেি শব্দ। বু ল, ুললী
কিমে কিমে ওিা নােমে।
েেই ওিা নােমে, ুলরল বৃরিি েরে রসাঁরিি থোিা থেমক েেই সমি
োমে।
এক সেে ুললীি েরে রসাঁরিি থোিা থেমক আিও সমি থেল এবং
অমনকো থেম ি সোেিাল হমে উঠল।
আহেদ েুসা বু ল, ওিা রসাঁরিি ো াোর অংমশ থপ াঁমে থেমে।
আহেদ েুসা এে-১০ এি ররোমি েজেরন থেমপ এক ধাপ পরিোে সােমন
এরেমে এক েকাে উমঠ দাাঁিাল। োি এে-১০ থেরশন রিিলবামিি নল েখন
রসাঁরিি সোেিামল উপমিি রদমক।
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রসাঁরিমে ওিা েখন োিজন আি রসাঁরিি েুমখ দাাঁরিমেরেল দুজন। আহেদ
েুসাি আকরস্মক আক্রেমেি েুমখ ওিা ওমদি থস্টনোন আহেদ েুসাি রদমক
ঘুরিমে রনমে পািল না।
আহেদ েুসা োি িেংকি এে-১০ এি ররোি োত্র কমেক থসমকঠড
থেমপ থিমখ রসাঁরিি ঐ থলাকমদি উপি ঘুরিমে রনমে এল। েেরে থদহ বুমলমেি
আঘামে াাঁ িা হমে থেল। মি পিল রসাঁরিি উপি।
ুলরল োরেমেই আহেদ েুসা ডাকল েুবকরেমক। েুবকরে পুমিারহেমক
সমে কমি রনমে আহেদ েুসাি কামে এল। আহেদ েুসা পুমিারহেমক সােমন রনমে
বলল, ‘ওঠ রসাঁরি রদমে’।
পুমিারহে ুলরলরবে োি ডান হােমক বাাঁ হাে রদমে থেমপ ধমি আমে। থস
আহেদ েুসাি রনমদেমশি সংমে সংমে রসাঁরি রদমে উপমি উঠমে লােল। আহেদ
েুসা োি রঠক থপেমন। আি েুবকরে আহেদ েুসাি থপেমন।
রসাঁরিি েুমখি কাোকারে রেমেই আহেদ েুসা োি বাাঁ হাে রদমে
পুমিারহমেি েলা থপাঁরেমে রনমজি থদমহি সামে থসাঁমে রনমে েুবকরেমক রনমদেশ
রদল, ‘েুরে রঠক আোি থপেমন োকমব এবং থপেন রদকো সােলামব’।
পুমিারহেমক ঢাল রহমসমব সােমন থিমখ আহেদ েুসা উমঠ এল রসাঁরিি
োোে। োি ডান হামে উদযে এে-১০ থেরশন রিিলবাি।
রসাঁরিি োোে উঠমেই আহেদ েুসা থদখল ওিা আিও োিজন েুমে
আসমে রসাঁরিি েুমখি রদমক। ওমদিও হামে উদযে থস্টনোন। রকন্তু ুলরল কিমে
রেমে েুহূমেেি জমন্য রিধাি সৃরি হমেরেল োমদি েমধয। োিা থদখল, োিা ুলরল
কিমল প্রেমেই োিা পমি পুমিারহে।
োমদি এই রিধাি সুমোে রনল আহেদ েুসা। োি এে-১০ রিিলবাি
এক াাঁক ুলরল ওমদি োিজনমক থোঁমক ধিল। ওমদি োিজমনি িক্তাক্ত থদহ মি
পিল োরেমে।
দুেলা থেমক থনমে আসা রসাঁরি রদমে আমিা দুজন নােরেল। োিা
োিজমনি এই অবস্থা থদমখ েুমে পালাল রসাঁরি রদমে উপমি।
থশানা োমে, উপমি রবিাে তহ তে েলমে।
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আহেদ েুসা িাবল থদাোলাি পমে প্রধান থেে রদমে থবরুমনা সম্ভব নে।
েমন পিল োি পুমিারহমেি কামে থশানা এ হলঘমিি োিরে রস্টমলি থেমেি
কো।
খুরশ হমে উঠল আহেদ েুসা। োি বাাঁ পামশই এ হলঘমিি দরিে
থদোল। এ থদোমল খুব সােমনই এ ধিমনি একো থেে।
আহেদ েুসা পুমিারহেমক ঐিামব সােমন ধমি থিমখ রপেু হমে েলল
দরিে থদোমলি থসই রস্টল থেমেি কামে।
আহেদ েুসা আিও খুরশ হমলা এই থিমব থে, এ থদোমলি পি েেিো।
োি পমিই নদী।
বন্ধ রস্টল থেমেি সােমন রেমে আহেদ েুসা থেমি রদল পুমিারহেমক। থস
রবরস্মে হমলা, ওিা আি থকউ এ হলঘমি আসমে না থকন? রনহে এই দশজনই
রক ওমদি সশস্ত্র প্রহিী রেল, না অন্য থকান পরিকল্পনা?
আহেদ েুসা রস্টমলি দিজাি কী থহালো পিীিা কিমে কিমে
পুমিারহেমক রজমেস কিল, ‘েরন্দমি আপনামদি প্রহিী কেজন?’
‘থমে েজন। দুজন েুরেমে’। বলল পুমিারহে।
‘এেিমে রক পুরলশ এমস থপ াঁমেমে বাইমি?’ বলল আহেদ েুসা।
‘পুরলশ?’ রবস্মে প্রকাশ কিল পুমিারহে।
আহেদ েুসা োি রদমক রিিলবাি োক কমি বলল, ‘িরনো োি
েহািাজ। থকান ঘেনা ঘেমল সংমে সংমে পুরলশমক সংমকে থদবাি বযবস্থা
েরন্দমি আমে। আরে রজমেস কিরে, পুরলশ রনশ্চে এমসমে। রকন্তু োিা এখামন
আসমে না থকন?’
পুমিারহে থবদনাে কুাঁকমি রেমে রবরস্মে থোমখ োকাল আহেদ েুসাি
রদমক। আহেদ েুসা ঐ থোপন রবষেো রক কমি জানল এোই থবাধ হে োি
রবস্মমেি কািে। একেু সেে রনমে বলল থস, ‘পুরলশ উপমিি হলরুমে এমস
অমপিা কিমে পামি, আবাি েরন্দমিি েেমি পরজশন রনমে পামি। আরে রঠক
জারন না’।
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আহেদ েুসা েুবকরেি রদমক োকাল। বলল, ‘এই দিজাি পমি একো
েেি। োি পমিই নদী। নদীি ঘামে রেমে আোমদি থন কাে উঠমে হমব। আোি
থপেন থপেন আসমব। েরদ দিকাি হে থপেন রদকো সাোল থদমব’।
আহেদ েুসা এবাি রিমি দাাঁরিমে দিজাি রদমক েমনামোে রদল। ুলরল
কমি োলা িাঙা োিা আি থকান উপাে থনই। রকন্তু এ োলা িাঙাি শমব্দ শত্রু
পি আোমদি অবস্থান থজমন োমব এবং আোমদি পরিকল্পনা রক োও বু মে
পািমব। রকন্তু ুলরল কমি োলা িাঙা োিা থকান উপােও থনই।
দিজাি কী থহামল রিিলবামিি নল থঠরকমে ুলরল কিল আহেদ েুসা।
খুমল থিলল দিজা এক েকাে। োি হামে উদযে এে-১০। অন্যরদমক
পুমিারহেমক ধমি থিমখমে সােমন।
জােোো েরন্দমিি রবশালাকাি েূল প্রমবশ রসাঁরিি পামশই। থসাজা
এুলমল রসাঁরিি পাশ রদমে োিা প্রােীমিি দরিে দিজাে থপ াঁমে োমব।
আহেদ েুসা সােমন কাউমকই থদখল না। েমব রসাঁরিি উপি রদমক
োনুমষি তহ তে ও পামেি শব্দ পাওো থেল। আহেদ েুসা বু মে পািল ওিা রনমে
শব্দ শুমন আসমে।
থপেমন োরকমে আহেদ েুসা দ্রুে কমঠঠ েুবকমক বলল, ‘েুরে সব সেে
আোি থপেমন োকমব’।
বমলই আহেদ েুসা পুমিারহেমক থঠমল রনমে েুেল রসাঁরিি থোিা বিাবি।
রসাঁরিি থোিাে থপ াঁমেই আহেদ েুসা ঘুমি দাাঁিাল। এে-১০ এি ররোমি
রেল োি আঙুল। ঘুিবাি সেে ররোমি থেমপ বমসরেল োি েজেরনো।
বৃরিি েে ুলরল েুমে থেল থোো রসাঁরি কিাি কমি উপি রদমক।
রসাঁরি ধমি নােরেল কমেকজন পুরলশ ও আিও কমেকজন োনুষও।
ুলরল বৃরি হওোি সংমে সংমে পুরলশ ও থলাকুলমলা রসাঁরিি উপি পমি
থেল। কেজন ুললী থখমে পিল আি কেজন বাাঁোি জমন্য শুমে পিল ো বু ল
না আহেদ েুসা। বু াি সেেও োি থনই।
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পুরলশ ও থলাকুলমলা সব রসাঁরিি উপি পমি থেমেই আহেদ েুসা
পুমিারহেমক থেমি রদমে বাে হাে রদমে পমকে থেমক রডমেি েে থস্মাক থবাো
থবি কমি েুমাঁ ি োিল রসাঁরি লমিয।
থবাো িাোি থেমে হাল্কা শমব্দ থস্মাক থবাো রবমফারিে হমলা। সংমে
সংমে কামলা থধাাঁোে থেমে থেল রসাঁরি ও োি আশ পাশো।
প্রােীমিি রদমক ঘুমি দাাঁরিমে েুবকমক বলল, ‘থদ ি দাও’।
োিপি আহেদ েুসা পুমিারহেমক বলল, ‘েুরে এখামন শুমে পি, না
হমল ুললীমে েিমব’। বমল থস েুেল প্রােীমিি দিজাি রদমক। োি থপেমন েুেমে
েুবকরে। রসাঁরিি রদক থেমক ুললীি শব্দ হমে লােল। রকন্তু আন্দামজি উপি থোাঁিা
ুললীি দু’একো ুললী আশ-পাশ রদমে েমল থেল। আহেদ েুসািা রনিাপমদ পাি
হল প্রােীমিি দিজা।
প্রােীমিি পামশি িাস্তা ধমি েুমে েলল আহেদ েুসা ও েুবকরে। আহেদ
েুসাি লিয ঘামে থবাঁমধ থিমখ আসা থবাে।
থবামে উঠল োিা দুজন।
আহেদ েুসা বসল রেমে ড্রাইরিং রসমে। থবাে স্টােে রদমে োি রিিলবাি
োক কিল থজরেমে থবাঁমধ িাখা অন্য একরে থবােমক। ররোি রেপল আহেদ েুসা।
কমেকো ুললী রেমে রবে কিল থবামেি ওোোি লাইন থঘাঁমস। থবামেি োমে
কমেকো েমেেি সৃরি হমলা। আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘ওিা ঐ থবােো রনমে
পিাশ েজও এুলমে পািমব না’।
আহেদ েুসাি থবাে েখন েলমে শুরু কমিমে। োিা থদখল রেনজন
পুরলশ ও আিও কমেকজন থলাক েরন্দমিি রদক থেমক েুমে এমস থজরেমে বাাঁধা
থসই থবামে উঠল। স্টােে রনমে েুমে েলমে শুরু কিল োমদি থবাে।
োত্র কমেক রেরনে, দূি থেমকই আহেদ েুসািা আমলাি আাঁকা বাাঁকা েরে
থদমখ বু ল ঐ থবামে তহ তে শুরু হমে থেমে। আমলাি েরে থবাঁমক থেল। থবাে োিা
কুমল থিিাবাি থেিা কিমে বু ল আহেদ েুসািা। রকন্তু পািল না। আমলাো
েরলমে থেল। েরলমে থেল থবাে। অনুোন কিল আহেদ েুসািা পারনমে হাবুডুবু
খামে রনশ্চে ওিা সাে আেজন োনুষ।
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আহেদ েুসািা েখন অমনক দূি েমল এমসমে। পুরলশিা বা ওিা নেুন
কমি থবাে থজাোি কমি আবাি আহেদ েুসামদি রপেু থনমব থসো অসম্ভব।
স্বরস্তি রেহ্ন িুমে উমঠমে েুবকরেি থোমখ েুমখ। বলল থস আহেদ েুসামক
লিয কমি, ‘ওমদি থবাে িুমো কমি আসমে হমব এই রেোো েখন আপনাি
োোে এমলা রক কমি?’
‘থদখ বাাঁোি থেিা েখন োনুমষি েমধয েুখয হমে উমঠ, েখন কে বুরে
থবি হে!’ বলল আহেদ েুসা।
‘আপনামক ধন্যবাদ স্যাি। আপরন িীরেেে এক েুে কমিমেন। আরে
রনজ থোমখ না থদখমল এমক েমন হমো এক রসমনোি েল্প। একজন োত্র থলাক
এেন অসাধয সাধন কিমে পামি, ো আোি কামে এেরদন অরবশ্বাস্য রেল’।
বলল েুবকরে।
আহেদ েুসা থকান জবাব রদল না।
েুবকরেই আবাি কো বলল। বলল থস, ‘স্যাি আজমকি িােই আোি
থশষ িাে রেল। আপরন আোমক বাাঁরেমেমেন। থক আপরন স্যাি?
েুবকরেি প্রমশ্নি জবাব না রদমে আহেদ েুসা রজমেস কিল,
‘েুরে রক ওোং আলী?’
‘রজ না। আরে ওিানমডা এল থেমিক। আপরন ওোং আলীমক থেমনন?’
বলল ওিানমডা এল থেমিক নামেি েুবকরে।
‘েুরে থেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘রেরন না। ওমদি কোবােোে ওোং আলীি নাে শুমনরে। উরন থো
এখামনই রেমলন। আজ রবমকমল অন্য থকাোও রনমে থেমে’।
‘থকাোে রনমে থেমে?’
‘ো জানমে পারিরন। েমব ওমদি কো থেমক শুমনরে আোেী কাল রবশ
োরিমখি পি োিা ওোং আলীমক হেযা কিমব। রকন্তু আপরন োমক থেমনন?’
‘রেরন না, রকন্তু জারন। োমক উোি কিাি জমন্যই আোি এই
থঘািাঘুরি’।
‘ঈশ্বিমক ধন্যবাদ োমক উোি কিমে এমস আোমক উোি কিমলন’।
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‘আরেও ঈশ্বিমক ধন্যবাদ রদরে। আোি অরিোন বযেে হেরন। ওোং
আলীমক উোি কিে না পািমলও থোোমক উোি কমিরে’।
‘রকন্তু স্যাি রবপদ আোি কামেরন। আজ সন্ধযাে ওমদি একজমনি কামে
শুনলাে, আজই ওিা আোি স্ত্রীমক রকডন্যাপ কিমব। োমক এমন অেযাোি কমি
আোমক কো বলমে বাধয কিমব’। থিমঙ পিা কমঠঠ বলল ওিানমডা।
‘থোোমক রক বলামে োে? রক শত্রুো ওমদি সামে থোোি?’
‘বলল, ‘থস অমনক কো স্যাি। বলরে। রকন্তু োি আমে আপনাি োোি
আঘাে থেমক িক্ত বন্ধ কিা দিকাি’।
উমঠ দাাঁিাল ওিানমডা।
‘না, ওিানমডা বস। িক্ত ো পিাি ো পমি থেমে। এখন থেেন একো
পিমে না।এখনই বন্ধ হমে োমব।েুরে বল থোোি কো’।
ওিানমডা বসল আহেদ েুসাি কাোকারে এমস। বলল, ‘স্যাি এই
সুরিনাে নদীি েুমখ নদীি রঠক উত্তি উপকুল থঘাঁমষ, এই পািাোরিমবা শহমিি
পূবে প্রামে আোমদি পাাঁেশ একমিি একো থস্টে আমে। থস্টমেি রঠক ো বিাবি
আোমদি বারি। বারিো প্রাে রবলীন হমে থেমে থসই দুমেেি েমধয। দুেেমক ‘কাপ্তান
দুেে’ বলে। থসই রহমসমব আোমদি বারিমকও ‘কাপ্তান বা থেমিক বারি’ বলা হে।
ওমদি থোখ দুেে এলাকাি উপি। ওিা আোমদি থোো থস্টেোই রিুলন-রেনুলন
দাে রদমে রকনমে থেমেরেল। আেিা িাজী হইরন। থশমষ ওিা দুেে এলাকা রকনমে
োে এবং আোমদিমক বারি সরিমে রনমে বমল। ওিা কমেক ুলন থবরশ দামে
জােোো রকনমব এবং অন্যত্র বারিও োিা তেিী কমি থদমব। রকন্তু এমে আেিা
সম্মে হইরন। এো রনমেই রবমিামধি সূত্রপাে। থশষ পেেে ওিা আোমক রকডন্যাপ
কমিমে। ওিা আোি কামে দুরে রজরনস জানমে োমে। একরে হমলা, পরিবামিি
পুিমনা কােজ পমত্রি বাক্সো কাি কামে, থকাোে আমে? রিেীেরে হমলা, দুেে
এলাকা রবরক্র কিাি সম্মরে’।
‘জােোো থোেিা োিমো না থকন? পুিমনা কােজ পমত্র রক আমে?’
‘ঐ থস্টে-এি সামে, ঐ দুমেেি সামে আোমদি শেশে বেমিি
পারিবারিক ইরেহাস জরিে। থকান েূমলযই এো আেিা কাউমক রদমে পারি না’।
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‘আি পারিবারিক পুিমনা কােজ পত্র?’
‘ওোও আোমদি পরিবামিি এক অরে েূলযবান সম্পদ। ঐ কােজ
পমত্রি আেিা অমনক রকেুই বুর না। বযবহারিক থকান েূলযও থনই। েবু আোমদি
পরিবাি ওো এেরদন েমিি ধমনি েে আেমল থিমখমে। কাউমক থকান েূমলযই
আেিা রদমে পারিনা ওো’।
‘এ সমবি জন্য ওিা এেন েরিো হমে উমঠমে থকন?’
‘আেিা এি িহস্য জানোে না। রকন্তু ওমদি কাে থেমক একো কারহনী
শুমনরে। কমেকরদন আমে থোখ বন্ধ কমি েিাি েে পমিরেলাে। দীঘেিে
নানািকে রনেোেন োলাবাি পি ওিা বমস রজরিমে রনরেল।ওিা েমন কমিরেল
আরে োন হারিমে থিমলরে। ওিা দুজন েল্প কিরেল। ওমদি েল্প থেমক
জানলাে, দুমেেি থকান এক রবমশষ স্থামন জাহাজ িমি আনা থসানা পুমাঁ ে িাখা
আমে। আোমদি পারিবারিক কােজপমত্র থকাোে স্বেে িাখা আমে োি সংমকে
পাওো োমব’।
‘এ ধিমেি ুলপ্তধমনি কো থোোি পরিবাি জামন না, রকন্তু এিা জানল
রক কমি?’
‘ওমদি েমল্প এ রবষমেও রকেু জানলাে। ওিা বলল, রত্ররনদামদি সােমন
থকাোে থেন কলম্বামসি জাহাজ বহি হ্ারিমকমনি কবমল পমিরেল। সবাই জামন
থস হ্ারিমকমন রবশরে জাহাজ ডুমব োে, রকন্তু আসমল ডুমব উরনশরে। একরে
জাহাজ কযামেমনি অদ্ভূে দিোে িরেরস্ত হমেও থবাঁমে োে। রকন্তু হ্ারিমকন
োরিে হমে েমল আমস সুরিনাে উপকুমল। িীষে িরেরস্ত জাহাজ ডুমব োবাি
আমেই জাহামজি কযামেন আিহমেন এল থেমিক জাহাজ থবা াই থসানা কূমল
নারেমে থনে’।
‘শুনমে রূপকোি েে লােল। থসানা পােল ইউমিাপীেমদি এেন
হাজামিা েল্প আমে। আবাি হমে পামি এো সেয ঘেনা’।
‘আপরন রঠকই বমলমেন। আোি কামেও এমক রূপ কোি েে েমন
হমেমে। ইউমিামপি কো বলমেন থকন, থসানা রনমে লামখা কারহনী আমে
আোমদি আমেরিকামেও’।
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‘আি থস েমল্পি অনুসিমে থসানা খুাঁজমে রেমে কে থলাক থে কেিামব
হারিমে থেমে োি ইোত্তা থনই’।
‘থেেন আেিা ওমদি থসানা থখাাঁজাি পাল্লাে পমি সব হািামে বমসরে’।
কো বমলই ওিানমডা দ্রুে থোখ েুমল আহেদ েুসাি রদমক োকাল এবং
দ্রুে কমঠঠই বলল, স্যাি আোি ওোইিমক রকডন্যাপ কিমে ওমদি আজ
োওোি কো, েরদ রেমে োমক!’ ওিানমডা’ি কোে থেন কান্না মি পিল।
আহেদ েুসা থবামেি রিড বারিমে রদল। বলল, ‘আল্লাহ িিসা
ওিানমডা। েল থদখা োক। রকডন্যাপ কিমল ওিা ওমক থকাোে রনমে োমব?’
‘আরে থেখামন বন্দী রেলাে থসখামন আোি কামে ওাঁমক রনমে োবাি
কো’।
‘আো েল থদখা োক’।
বমল আহেদ েুসা আবাি সােমনি রদমক েমনামোে রদল।
ওিানমডা বমল উঠল, ‘স্যাি, আপরন আোি বাসাে োমবন?’
‘থকন, আোমক রনমে োবাি ইো থনই?’
‘আমে বমলই রজমেস কিরে স্যাি। আোি ো, আোি দাদী আপনামক
থপমল খুব খুশী হমব’।
‘থোোি দাদী আমে? কে বেস?’
‘একশ পাাঁে’।
‘োহমল রবিাে বহদশেী থো রেরন। আি থক আমে থোোি?’
‘আব্বাি কো বলমেন থো? রেরন থনই’।
‘স্যরি’। বলল আহেদ েুসা।
থকান উত্তি রদল না ওিানমডা।
আহেদ েুসাি দৃরি সােমন রনবে।
সবেুকু শরক্ত রদমে এরেমে েমলমে থবাে।

সুরিনামেি সংকমে

37

২
ওিানমডা এল থেমিমকি থস্টমে প্রমবশ কিল ওিানমডামদি োরি।
ড্রাইি কিরেল আহেদ েুসা।
থস্টমেি ো খামন ওিানমডামদি বারি। বারিি োিরদমক থস্টে জুমি
বাোন ও িসমলি থিে। োম োম জংোলাকীেে রেলা।
নদীি েীি থেমক একো প্রশস্ত পােুমি িাস্তা থস্টমেি থেে থপরিমে
থস্টমেি থিেি রদমে এরেমে থেমে বারিি রদমক।
পােুমি িাস্তাি দুধামি িসমলি থিে। দু একো রেলামকও অরেক্রে
কিমে হমেমে িাস্তামক।
থস্টমেি উত্তি ও পরশ্চে অংমশ বাোন।
থোো থস্টেোই প্রােীি রদমে থঘিা।
থস্টমেি িাস্তা রদমে বারিমে থমপ াঁোি ো াোর পমে এমসমে আহেদ
েুসাি োরি।
আহেদ েুসা থদখল ওিানমডাি বারিি রদক থেমক োিরে থহডলাইে দ্রুে
এরেমে আসমে।
‘থোোমদি কেরে োরি ওিানমডা?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘দুমো োরি। এই একো আি বারিমে আমে একো’। বলল ওিানমডা।
‘োহমল এে িামে থোোমদি বারি থেমক দুমো োরি একসামে থবরিে
আসমে থকন?’ প্রশ্ন আহেদ েুসাি।
‘আরেও োই িাবরে? োহমল রক…..?’
কো থশষ না কমিই থেমে থেল ওিানমডা। োি কমঠঠ মি পিল
উমিে।
‘থোোি আশংকা েমন হে রঠক ওিানমডা’।
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বমলই আহেদ েুসা োি োরি িাস্তাি রঠক ো

বিাবি রনমে এরেমে

েলল।
িাস্তা প্রশস্ত হমলও পাশাপারশ দুরে োরি েলাি েে পে।
আহেদ েুসাি োরি িাস্তাি ো খামন আসাে োি োরি পাশ কারেমে
োবাি আি পে োকমলা না।
িাস্তাি দুপামশই ধামনি থিে। থিে িাস্তা থেমক রনেু এবং োমে পারন
িমেমে।
‘ওিানমডা োরি দুরেি েরে থদমখ েমন হমে শত্রু পমিিই। েমন হে
রেশন থশষ কমি পালামে’। আহেদ েুসা বলল।
‘োহমল রকডন্যাপ কমিমে ওিা আোি স্ত্রীমক?’ প্রাে আেেনাদ কমি উঠল
ওিানমডাি কঠঠ।
‘ওিানমডা দুবেল হমে পিাি সেে এো নে’।
বমল আহেদ েুসা োি োরি থডড স্টপ কিাি েে োরেমে রদল।
থ াাঁক সােলামে না থপমি ওিানমডা ডযাশ থবামডেি উপি েুখ েুবমি
পিমে োরেল। আহেদ েুসা বাাঁ হাে রদমে োমক আেমক রদল।
থসাজা হমে বমস ওিানমডা বলল, ‘োরি োরেমে রদমলন থে’।
‘োরেমে থদইরন। বলমে হমব আোমদি োরি নি হমে থেমে’। আহেদ
েুসা বলল।
‘োমে রক হমব?’ রজমেস কিল ওিানমডা। োি কমঠঠ রবস্মে।
‘আোমদি োরিি পাশ কারেমে ওিা থেমে পািমব না। োোমে বাধয হমব
ওমদি োরি। োিপি থদখমব রক ঘমে’। আহেদ েুসা বলল।
সােমনি দুরে োরি একদে কামে েমল এমসমে। সাইড থদবাি জমন্য
অরবিাে হনে রদমে।
আহেদ েুসা োি রিিলবািো থকামেি বাে পমকমে থিমখ ডান হামে
রনল এে-১০ োইমক্রা থেরশন োন। বলল ওিানমডামক, ‘েুরে োরিমেই বমস
োকমব। থোলাুললী শুরু হমল েখন েুরে োরিি থেম ে শুমে পিমব’।
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আহেদ েুসা োরি থেমক নাোি সেে ওিানমডা বলল, ‘আোি কামেও
রিিলবাি আমে। আরেও নােমে পারি’।
‘থোোি পরিবামিি থকউ েরদ ওমদি োরিমে োমক, োহমল আোমদি
পি থেমক ুললী-মোলাে সাবধান হমে হমব। আপােেঃ োরিমেই োক’।
আহেদ েুসা নােল োরি থেমক। োিপি দ্রুে এরেমে োরিি সােমনি
ঢাকনা েুমল থিলল। একেু মুাঁ ক পমি োরিি ইরিমনি এো ওো পিীিা কিমে
লােল। থেন খািাপ োরি সািাবাি থেিা কিমে থস।
বাে হাে রদমে ইরিমনি এো ওো থদখমলও োি কান সেকে এবং ডান
হামে োি এে-১০ প্রস্তুে।
ওমদি দু োরি এমস আহেদ েুসাি োরিি পাাঁে েে েজ সােমন দাাঁরিমে
পিল।
োরি দাাঁি করিমেই দু োরি থেমক োি পাাঁেজন এক সামে থনমে পিল।
প্রাে সেস্বমি রেৎকাি কমি উঠল। অকেয োরল রদমে োিা বমল উঠল, ‘শুমোমিি
বাচ্চা োরি সিা’।
আহেদ েুসা থসাজা হমে দাাঁিাল। নিে কমঠঠ বলল, ‘রক কিব স্যাি,
হঠাৎ োরি খািাপ হমে থেল’।
‘রক কিরব, োরি থঠমল থিমল থদ রনমে’। ওমদি একজন রেৎকাি কমি
বলল।
‘স্যাি একেু অমপিা করুন। আরে ‘কাপ্তান বারি’ থেমক এক খঠড োি
রনমে আরস। োহমলই োরি রঠক হমে োমব’। আহেদ েুসাি কমঠঠ অনুনমেি সুি।
আিও দুজন ওমদি োরি থেমক নােল। ওিা এক সামে রেৎকাি কমি
উঠল, ‘এক েুহূেও
ে সেে থদবনা। থঠমল থিমল দাও োরি রনমে’।
‘স্যাি, কাপ্তান বারিি একজন সম্মারনে থেহোন আমে োরিমে’।
আহেদ েুসাি অসহাে সুি।
‘শালা আবাি কো বমল। জাহান্নামে োক কাপ্তান বারিি থেহোন। শালা
সিা োরি। না হমল ুললী খারব রকন্তু’। বলল ওমদি একজন রেৎকাি কমি।
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‘আরে থো একা োরি থঠমল থিলমে পািমবা না স্যাি। থিলমল েুলমে
পািমবা না। আপনািা একেু িহে করুন স্যাি। আপনািাও থো কাপ্তান বারি
থেমকই এমলন’। আহেদ েুসা থেন ওমদি বু াবাি জন্য েরিো।
‘হ্াাঁ এলাে। আেিা কাপ্তান বারিি োোে বারি থেমি এলাে। একেু কান
থপমে থশান, ও বারিি কান্না শুনমে পারব। আেিা ওমদি ধ্বংস কিমে োই’।
বমলই থলাকরে ওমদি সবাইমক আহবান কমি বলল, ‘এমসা থোেিা
সবাই। ও শালামক রদমে হমব না। আেিা োরি থিমল রদমে পে পরিষ্কাি করি।
ওি সবাই এরেমে আসমে আহেদ েুসাি োরিি রদমক।
দু’পমিি োরিি োম ি িাাঁকা জােোোে ওিা এমস থপ াঁমেমে। সােজন
ওিা।
আহেদ েুসাি ডান হাে রবদুযে থবমে থবরিমে এল োি থকামেি আিাল
থেমক। োি েজেরন রেল এে-১০ এি ররোমিই। শুধু েজেরন থেমপ ধিল থস
ররোিোে। আি ঘুরিমে রনল এে ১০এি নল ওমদি উপি রদমে।
আহেদ েুসাি এে-১০ এি নল থেমক েখনও থধাাঁো থবরুরেল। এ সেে
থদখমে থপল সােমনি কািরেি এরদমকি দিজা আমস্ত আমস্ত খুমল োমে। একজন
থলাক আধমখালা দিজাি িাাঁক রদমে েরিমে পিল োরেমে। োি হামে োক কিা
রিিলবাি। থস োরেমে পিাি সামে সামেই োি রিিলবাি থেমক ুলরল থবরিমে
আসে। রকন্তু আহেদ েুসা প্রস্তুে রেল োি আমে থেমকই। োি এে ১০-এি এক
াাঁক ুলরল রেমে দিজা ও থলাকরেমক আঘাে কিল। ুললীি ধাক্কাে দিজা বন্ধ হমে
োওোে থলাকরেি থোো থদহই েমল এল আহেদ েুসাি এে-১০ এি আওোে।
ুললীি াাঁক থলাকরেমক এমকবামি িেো কমি থিলল।
এে ১০ বারেমেই আহেদ েুসা েুেল োরি দুরেি রদমক।
রকন্তু সােমনি োরিমে কাউমক থদখল না। থপেমনি োরিমে থলাকরেি
লাশ থেখামন পমিরেল, থসই দিজাি জানালা রদমে আহেদ েুসা থদখল একজন
থেমে েুখ বাাঁধা অবস্থাে থপেমনি রসমে বমস আমে।
থেমেরেমক থদমখই আহেদ েুসা েুখ রিরিমে ডাকল, ‘ওিানমডা থবমিাও
োরি থেমক, এরদমক এমসা’।
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েুমে এল ওিানমডা।
আহেদ েুসা োরিি দিজা আমেই খুমল থিমলরেল। ওিানমডা দিজা
রদমে একবাি োরকমে ঢুমক থেল থিেমি। েুমখি বাাঁধন খুমল থিলল থেমেরেি।
বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘জযারক েুরে রঠক আে থো?’
ঢুকমি থকাঁমদ উঠল থেমেরে। াাঁরপমে পিল ওিানমডাি বুমক।
ওিানমডা থেমেরেি রপঠ োপমি বলল, ‘আি িে থনই জযারক। আরে
রিমি আসমে থপমিরে, েুরে েুক্ত হমেে’।
ওিানমডা থেমেরেমক োরি থেমক থবি কমি আনল।
এখান থেমক ওিানমডাি বারি থবরশ দুমি নে।
থসরদমক োরকমে ওিানমডা রেৎকাি কমি ডাকল, ‘জন, আলমফ্রড,
রদমেমো’।
োি ডাকাি সামে সামেই ওরদমকি অন্ধকাি থেমক কমেকরে েেে জ্বমল
উঠল এবং কমেকরে কঠঠ রেৎকাি কমি উঠল, ‘আেিা আরে, আেিা আসরে’।
অল্পিমেি েমধযই েুমে এল পাাঁেজন থলাক।
পাাঁেজমনি েমধয িমেমে একজন েরুেী। থস এমসই থকাঁমদ উমঠ জরিমে
ধিল ওিানমডামক।
ওিানমডা োমক সান্ত্বনা রদমে আহেদ েুসাি রদমক োরকমে েরুেীরেমক
থদরখমে বলল, ‘এ আোি থোে থবান রলসা থেমিক’।
আহেদ েুসা হামেি এে-১০ থেরশন রিিলবাি থকামেি রনমে থশাডাি
থহালস্টামি িাখমে িাখমে েরুেীরেমক থিমহি স্বমি বলল, ‘কান্না থকন? িাইমক
রিমি থপমেে, এখন হাসমে হমব’।
‘শুধু িাইমক নে িাবীমকও রিমি থপমেে’। বলল ওিানমডা।
েরুেীরে সংমে সংমেই ওিানমডাি থপেন রদমক োরকমে েুমে থেল।
জরিমে ধিল িাবীমক।
‘ও! আরে িূমল রেমেরেলাে। োহমল আনন্দ থো ডবল’।
বমল োেল আহেদ েুসা। অন্যান্য োিা এমসমে োমদি রদমক োকাল।
ওিানমডা বলল, ‘ওিা সবাই আোমদি থস্টমেি কেেোিী’।
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একজন ো বেসীমক থদরখমে বলল, ‘ইরন আোমদি থস্টমেি
েযামনজাি’।
ওিানমডা োেমেই আহেদ েুসা বলল, ‘ওিানমডা থোোি এখামন
থকান কাজ থনই। েুরে েযাডােমক রনমে বারিমে োও’।
‘আপরনও েলুন’। বলল ওিানমডা।
‘কো বমলা না। েুরে োও। এরদমকি কাজ থসমি ওমদি রনমে আরে
আসরে’। আহেদ েুসা বলল।
‘এখামন থো আি থকান কাজ থনই’। বলল ওিানমডা।
‘ওিানমডা আরে এমদি আেজন এবং োরি দুমো সােে কমি থদখব।
োিপি লাশুলমলা ও োরিি বযবস্থা কমি আরে আসরে’। আহেদ েুসা বলল।
‘লাশুলমলাি বযবস্থা রক? েযামনজাি পুরলশমক খবি রদমলই সব বযবস্থা
হমে োমব’। বলল ওিানমডা।
‘আরে েমন করি পুরলশ জরেলোি সৃরি কিমব। োিা এই ঘেনা ঘোল,
থসই গ্রুমপি সামে বেেোন সিকামিি েিীি সম্পকে আমে এবং থসই সুমত্র
পুরলশও এমদি কোই শুনমব’। আহেদ েুসা বলল।
উরিগ্ন থদখাল ওিানমডামক। একেু রেো কমি বলল, ‘রঠকই বমলমেন
আপরন। আরে বন্দী োকাকামল ওমদি েুমখ এ ধিমনি কোই শুমনরে। েেকাল
রবমকমলও ওিা আোমক বমলমে, সিকািও আোমদি, পুরলশও আোমদি। কািও
সাহােয থোেিা পামব না’।
বমল একেু রেো কমি ওিানমডা বলল, ‘োহমল আপরন রক কিমে োন?’
‘োরিমে েুমল থোোি থলাকিা লাশুলমলা নদীমে থিমল রদমে আসমব।
অল্পিমেই ওুলমলা েমল োমব সােমি’। আহেদ েুসা বলল।
‘রঠক আমে আপরন োই করুন। রকন্তু োিাোরি েমল আসুন আপরন’।
বমল থবান রলসামক রনমে স্ত্রী জযারকি হাে ধমি বারিি রদমক হাাঁেমে শুরু
কিল ওিানমডা।
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ওিানমডাি থশাবাি ঘমি ওিানমডা, োি স্ত্রী জযাকুরলন, োি ো ও দাদী
বমস েল্প কিরেল। ঘমি প্রমবশ কিল ওিানমডাি থোে থবান রলসা থেমিক।
বলল, ‘সােো বামজ িাইো। থোোি থেহোনমক থো ডাকমে হমব সামি ৭োে’।
‘এই থো ঘুোমলা সামি োিোে, সামি ৭োে উঠমব রক কমি?’ বলল
ওিানমডাি ো।
‘রকন্তু উরন বাি বাি বমলমেন সামি ৭োে ওাঁমক উঠমে হমব’।
থজাি রদমে বলল রলসা থেমিক।
‘ওাঁি থেমে থদরখ থোোি েিজ থবরশ’।
েুখ লাল হমে উঠল রলসাি।
রলসাি বেস ২০ বেমিি েে হমব। পািাোরিমবা থস্টে ইউরনিারসেরেমে
পমি।
রলসা রনমজমক সােমল রনমে রবিুব্ধ হমে উঠল। বলল, িাবী, োত্র ঘঠো
দুমেমকি কো-বােোে আেিা সবাই থদমখরে উরন কো কে বমলন। রকন্তু ো বমলন,
োি েমধয কোি কো োমকনা’।
‘েুরে এে থখোল কমিে রলসা?’ বলল োি িাবী জযারক।
েুখ লাল কমি রকেু বলমে োরেল রলসা। োি ো োমক বাধা রদমে বলল,
‘থেমলোি োো রকন্তু সাংঘারেক আহে হমেমে। রনশ্চে অমনক িক্ত পমিমে’।
‘হ্াাঁ ো, থোো পেই িক্ত পমিমে। আরে একবাি কাপি রদমে থবাঁমধ
রদমে থেমেরেলাে। রকন্তু রেরন িাজী হনরন। বমলরেমলন, িক্ত পিা কমে থেমে,
এেরনমেই বন্ধ হমে োমব। অদ্ভূে থলাক ো, োোে অেবি আঘাে থপমেমে, োি
কো বােো ও আোি আেিমে কখনও ো েমনই হেরন’। বলল ওিানমডা।
‘ও োনুষ নে থবো। ও রনশ্চে থকান থদবদূে। থোোি কামে ও থব োি
কামে ো শুনলাে, থেিামব থোোমক ও জযারকমক থস উোি কমিমে, ো থকান
একজন োনুমষি পমি সম্ভব নে। থিমব থদমখা এই িামে আঠাি উরনশজন থলাক
েমিমে োি হামে। রনমজি জীবন রবপন্ন কমিই থস এো কমিমে। ঈশ্বি বাোি
েেল করুন’। বলল ওিানমডাি ো।
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‘থে ওোং আলীমক রেরন উোি কিমে রেমেরেমলন, থস ওোং আলী থক
িাইো?’ বলল রলসা।
‘ো ওাঁমক রজমেস করিরন’। বলল ওিানমডা।
‘এক ওোং আলীি কো আরে জারন। উরন আোমদি রবশ্ব রবদযালমেি
থবাধ হে থশষ বমষেি োত্র। খুব িামলা োত্র, রকন্তু িাজননরেক কেেী। োত্র
আমন্দালমন সব সেে সরক্রে। খুব জনরপ্রে। শুমনরে উরন রনমখাাঁজ। ওি সামে
আোমদি সামবক প্রধান েন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে িারেো নাসুেমনি
রবমেি কো রেল’। বলল রলসা।
‘থস ওোং আলীও হমে পামি। আরে জারন না’। ওিানমডা বলল।
‘থোোি থেহোমনি নাে রক িাইো?’
ওিানমডাি েুমখ রবব্রে িাব থদখা রদল। োিপি হাসল থস। বলল, ‘োাঁি
নাে রজমেস কিাি সুমোে আরে পাইরন। রবিাে িূল আোি এো’।
‘আোি েমন হে থস েুসলোন িাইো’। বলল রলসা।
‘থকেন কমি বু রল?’ রজমেস কিল ওিানমডা।
‘থস থশাবাি আমে প্রােেনা কিরেল। েুসলোনিা ওিামব প্রােেনা কমি’।
বলল রলসা।
‘হমে পামি োমক খুাঁজমেন রেরন থসই ওোং আলীও থো েুসলোন’।
বলল ওিানমডা।
‘থোিা রক জারনস, আোমদি দুমেে একো ‘েস্ক’ োমন েসরজদ রেল’।
বলল ওিানমডাি দাদী।
‘বল রক দাদী, আোমদি দুমেে েসরজদ রেল?’ ওিানমডা বলল।
‘হ্াাঁ ওিানমডা। আরে েখন নেুন বউ হমে আরস এ বারিমে, থস সেে
একরদন দাদী শ্বাশুিী আোমক ঘুমি ঘুমি দুেে থদখারেমলন। একো বি িাঙা
ঘমিি সােমনি পাকা েেি পাি হমে রেমে হঠাৎ দাাঁরিমে থেমলন। বলমলন, থবান
পামেি জুো খুমল থিমলা। বমল রেরনও োাঁি পামেি জুো খুমল থিলমলন। আরে
জুো খুলমে খুলমে বললাে, পামেি জুো খুলমে হমব থকন দাদী? রেরন বলমলন,
‘এই ঘি একো প্রােেনাি জােো। এই েেিও োি অংশ’। এ পরবত্র জােোে
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জুো পামে ওঠা রনমষধ। আরে বললাে, রক বলে েুরে দাদীো, েরন্দি, েীজো সব
প্রােেনাি ঘমিই জুো পামে থঢাকা োে। রেরন বলমলন, এো েরন্দি বা েীজো নে,
এো েুসলোনমদি েস্ক। এ প্রােেনা েৃমহ জুো পামে থঢাকা োে না। প্রােেনা ঘিরেি
থদোল থকান থকান জােোে এখনও খািা আমে’।
ওিানমডাি দাদী কো থশষ কিল।
ওিানমডাি থোমখ-েুমখ রবিে। বলল, ‘রকন্তু দাদী, এ দুমেে েুসলোনমদি
েসরজদ এল রক কমি?’
‘আরে জারননা। থোোি দাদা একো েল্প কমিরেমলন। েল্পো রেরন
শুমনরেমলন োি আব্বাি কামে। থস সেে নারক একজন পুিােেরবদ পেেেক দুেে
এলাকা পেেমবিে কমি রবিে প্রকাশ কমিরেমলন। রেরন নারক বমলরেমলন, এ
দুমেেি কো ইউমিাপীে বা আমেরিকান থকান রববিমে থনই। অেে রবশাল এই
দুেেো তেিী হমেমে কলম্বামসি সেমে। কলম্বামসি থকান জাহাজ সুরিনামে লযাঠড
কিাি থকান দলীল থনই। দুমেেি েসরজদ থদমখও রেরন রবিে প্রকাশ কমিরেমলন
এবং রেরন বমলরেমলন, দুমেেি অবস্থামনি রবোমি এই েসরজদই রেল দুমেেি
থকেরবন্দু। োি েমে দুমেেি িবনুলমলাি েমধয েসরজদোই সবমেমে সুরনরেেে।
োি কো সেয। থদখ, থোো দুেে োরেি সামে রেমশ থেমে। রকন্তু েসরজমদি
থদোমলি অমনকাংশ এখনও খািা। আি থেম প্রাে অিে’।
োেল ওিানমডাি দাদী।
হঠাৎ ওিানমডাি েুখো ম্লান হমে থেল। বলল, ‘দাদী এই িহমস্যি সামে
আিও িহস্য থোে হমেমে। আোমক রকডন্যাপ কিা হমেরেল থকন জান?’
হ্াাঁ, থসো বমলরেস। থস্টে, থস্টে না হমল দুেে এলাকা রবরক্রমে িাজী হমে
বাধয কিাি জমন্য’। বলল ওিানমডাি ো।
‘রকনমে োে থকন োি েমধযই িমেমে আসল িহস্য আম্মা। আরে আরি
থপমে ওমদি আমলােনা শুমন জানমে থপমিরে, এই দুেে এলাকাি থকাোও জাহাজ
থবা াই কমি আনা স্বেে পুমাঁ ে িাখা হমেমে। থকাোে পুমাঁ ে িাখা হমেমে, থসোও
নারক পাওো থেমে পামি আোমদি পারিবারিক পুিমনা কােজ পমত্র। থস জমন্যই
ওিা দুেে এলাকা রকনমে োে এবং আোমদি পারিবারিক পুিমনা কােজ-পত্র োে।
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শে রনেোেমনও েখন িাজী হরেলাে না, েখন জযারকমক ওিা রকডন্যাপ কিাি
রসোে থনে। োমে োি উপি অেযাোি কিমল বাধয হই বলমে’।
োেল ওিানমডা।
সবাি থোমখ উমিে ও রবিে।
ওিানমডাি ো-ই প্রেে কো বমল উঠল। বলল, ‘ঈশ্বিমক অসংখয
ধন্যবাদ। জযারকমক রেরন িিা কমিমেন। রকন্তু েুরে এরক খবি থশানামল। ওিকে
ুলপ্তধন োকমল থসো আোমদি জমন্য একো বি ঘেনা। রকন্তু োি থেমেও বি
ঘেনা হমলা, এ ুলপ্তধন পাওোি থজদ েখন ওমদি োোে থেমপ বমসমে, েখন
আেিা শারেমে োকমে পািমবা না। থে থকান সেে থে থকান ঘেনা ওিা ঘোমে
পামি। এি থেমক বাাঁোি পে বারি-ঘি সব থেমি েমল োওো। রকন্তু………..!’
কান্নাে থিমঙ পিল ওিানমডাি ো।
ওিানমডাি ো কাাঁদমে। আি অন্য সবাি থোমখ-েুমখ েরিমে পমিমে
আেংক।
‘এিামব থিমঙ পমিা না আম্মা। থদখ ওমদি কো আরে শুমনরে, শুমনও
রকন্তু রঠক আরে’। বলল ওিানমডা।
‘রঠক োকরব রক কমি? আসমলই েহারবপদ আোমদি উপমি। আোি
িে হমে, ওিা দিকাি হমল আোমদি থোো পরিবািমকই ধ্বংস কিমব’। বলল
ওিানমডাি ো।
ওিানমডাি ো’ি কো এবাি ওিানমডামকও উরিগ্ন কমি েুলল। বু ল
োি ো’ি থিমঙ পিাি েমধয েুরক্ত আমে। োমেি কোি উত্তমি রক বলমব
ওিানমডা ো খুাঁমজ পারেল না।
এ সেে কামজি থেমে এমস খবি রদল, ‘থেহোন ঘুে থেমক উমঠমেন।
ডাকমেন।
লাি রদমে উমঠ দাাঁিাল ওিানমডা।
ওিানমডাি োও উঠল। বলল, ‘েল আরেও োব’।
ওিানমডাি দাদীও োি হামেি লারঠো খািা কমি উমঠ দাাঁিামে দাাঁিামে
বলল, ‘েল আেিাও োই। িামে থো কো বলা হেরন’।
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‘নাস্তা রক থিরড?’ কামজি থেমেমক রজমেস কিল ওিানমডাি ো।
‘হ্াাঁ থিরড’।
‘োহমল থেরবমল দাও’। বমল ওিানমডাি ো ওিানমডাি রদমক োরকমে
বলল, ‘োও থেহোনমক রনমে এস।নাস্তা কমি কো বলা োমব’।
ওিানমডা েমল থেল থেহোনখানাি রদমক। ওিানমডাি ো েলল নাস্তাি
থেরবমলি রদমক।
নাস্তা থশমষ সবাই এমস ওিানমডামদি িযারেরল ড্রইংরুমে বসল।
ওিানমডাি দাদী থসািাে আহেদ েুসাি পামশ বসমে বসমে বলল,
‘িাই, িামেও েুরে েুিেী, খারস রকেুই খাওরন। শুধু রডে থখমেে। এখনও শুধু
রডে আি থব্রডই থখমল। সবরজও থখমল না। কািে রক বলে?’
আহেদ েুসামক একেু রবব্রে থদখাল। বলল, ‘স্যরি দাদী আপনামদি
রবপমদ থিমলরে। রকন্তু রক কিব, আোমদি ধমেেি রবধান হমলা, আল্লাহি নাে রনমে
জবাই কিা নে এেন থোশে খাওো োমব না। সাধািেে আমেরিকান
থদশুলমলামে সবরজমে শুকমিি থোশে বযবহাি কমি। এজমন্য আরে সবরজ
খাওো এরিমে থেলাে’।
‘েুরে আমে বলরন থকন িাই?’ বলল ওিানমডাি দাদী।
হাসল আেদ েুসা। বলল, ‘খুবই থোে একো বযাপাি জারনমে
আপনামদি কি থদো আরে রঠক েমন করিরন’।
‘রকন্তু রনমজমক কি থদো রঠক বুর ’।
বমলই ওিানমডাি দাদী প্রসংে পরিবেেন কমি বমল উঠল, ‘থোোমদি
ঐ রবধামনি োৎপেে রক বলে?’
আহেদ েুসা েম্ভীি হমলা। বলল, ‘দু’ এক কোে এি জবাব থদো
েুশরকল। রিা ও সৃরিি সম্পকে, সৃরিি থপেমন রিাি উমেশ্য, রিাি প্ররে সৃরিি
দারেে ইেযারদ অমনক কো বলমে হে। সংমিমপ এেুকু বলমে পারি, সব রকেু
আল্লাহি সৃরি। এক সৃরিি অরধকাি থনই আমিক সৃরিমক হেযা কিাি। ো কিমে
পািা োে শুধু আল্লাহি রবধান অনুসামি। থস রবধান হমলা, এক সৃরিমক আমিক
সৃরিি জন্য হালাল কিা। আল্লাহ েুিেী, খারস, েরু োনুমষি জমন্য হালাল
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কমিমেন। োমন থখমে বমলমেন। সুেিাং ওুলমলা োনুষ জবাই কমি থখমে পামি।
রকন্তু জবাই কিমে হমব আল্লাহি নাে রনমে, অেোৎ আল্লাহি রবধানমক স্মিে
কমি’। োহমলই জবাই তবধ হমব, খাওোও তবধ হমব’।
‘েেৎকাি, েেৎকাি দাদী’। বলল রলসা।
‘আোি েুমখি কো থকমি রনমেরেস রলসা। আরে ওকো বলমে
োরেলাে’। বমল রলসাি রদক থেমক েুখ ঘুরিমে আহেদ েুসাি রদমক োরকমে
বলল, ‘িাই েুরে জান না, েুরে রক সাংঘারেক কো বমলে। আোি এখন রক েমন
হমে জান, এেরদন আোমদি থোশে খাওোো অনবধ হমেমে। োক আল্লাহমক
স্মিে কিাি েন্ত্রো েুরে রশরখমে রদও’।
বমল একেু োেল। োিপমি আবাি বলল, ‘েুরে থবাধ হে খুব ধেে পালন
কি িাই?’
‘হ্াাঁ দাদী। আল্লাহি নাে স্মিে না কিমল থেেন থোশে খাওো অনবধ
হমে োে, থেেরন ধেে না োনমল োনুমষি জীবন অনবধ ও িরেি পমে পরিোরলে
হে’। বলল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা কো থশষ কিল।
রকন্তু সংমে সংমে থকান উত্তি রদমে পািমলা না ওিানমডাি দাদী। হা
কমি োরকমে োকল আহেদ েুসাি রদমক। োি থোমখ-েুমখ রবিে। বলল
রকেুিে সেে রনমে, ‘থোোি কোি োৎপেে অনুিব কিমে পািরে, থবা াি
জমন্য েুরক্ত খুাঁমজ পারে না। একেু বুর মে বলমে পাি?’
‘এখামনও অমনক কো বলমে হমব। রবষেো সংমিমপ এিামব বলা োে
থে, শারে না োকাি অেে অশারে, সুখ না োকমল দুঃমখি সৃরি হে, সোজ-সম্পকে
রবপেেস্ত হমল োনুমষি জীবন সংকে হে, োনুমষি জীবনধািা অসুস্থ হমল অন্যাে,
অরবোি ইেযারদি সৃরি হে। আি োনুমষি জীবনধািা অসুস্থ হে, োনুমষি সোজসম্পকে রবপেেস্ত হে এবং োনুমষি শারে সুখ ধ্বমস পমি েখন, েখন আল্লাহি
সাবেমি েে অস্বীকাি কমি, োি থদো রবধান বা ধেে উমপিা কমি থকান োনুষ
রনমজ প্রিূ থসমজ বমস এবং অপিাপি োনুষমক োি স্বামেেি রশকাি রহমসমব েেয
কমি। োনুমষি এই থস্বোোরিোই সকল অন্যাে, অরবোি, েুরি, ডাকারে, হেযা,
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লুঠঠন, আত্মসাৎ ইেযারদ অপিামধি েূল উৎস। সুেিাং থে সোজ ও থে োনুষ
ধমেেি রবধান থেমন েলমবনা, থস োনুষ ও থস সোজ িরে ও ধ্বংমসি পমে
পরিোরলে হমব’।
োেল আহেদ েুসা।
ওিানমডাি দাদীসহ সকমলি থোমখ-েুমখ স্তরম্ভে দৃরি।
আহেদ েুসাি উপি পলকহীন থোখ থিমখ ওিানমডাি দাদী বলল,
আসমলই রক েুরে একজন ধেে প্রোিক িাই? রকন্তু োই বা রক কমি বরল? েে
িামে েুরে নারক দু’ডজন থলাক হেযা কমিে, ওিানমডামদি েুক্ত কমিে’।
‘থকন দাদী, োাঁিা ধেে থেমন েমল, োিা রক অন্যামেি রবরুমে লিাই কমি
না!’ আি আোমদি ধমেে ধেে প্রোিক বমল থকান থোিী থনই। োিা ধেে থেমন েমল,
োিা অন্যমকও ধেে োনাবাি থেিা কমি। সুেিাং থে ধেে থেমন েমল থস ধমেেি
প্রোিকও’। বলল আহেদ েুসা।
ওিানমডাি দাদী রকেু বলমে োরেল, রকন্তু োি আমেই বমল উঠল রলসা
থেমিক, ‘আপরন ধমেেি থে রূপ েুমল ধমিমেন, থস রূপ সব ধমেেি থনই। থেেন
আোমদি খৃি ধেে। ো থেমক আেিা আোমদি প্রােযারহক জীবমনি জমন্য থকান
রনমদেশই পাই না’।
আহেদ েুসা রলসাি রদমক েুখ ঘুরিমে রনল। বলল, ‘থোোি কো রঠক
রলসা। থোোমদি কামে োি থেমে বলরে, খৃি ধেে সবেেুমেি ধেে নে। ঐ ধেে
দুহাজাি বেি আমেি একো সেমেি এক থশ্রেীি োনুমষি জমন্য এমসরেল। এই
ধেে থসই োনুমষি জমন্য েমেি রেল। রকন্তু এখন অেল হমে পমিমে। পিবেেীকামল
ইসলাে এমসমে সবেেুমেি সকল োনুমষি জমন্য। আধুরনক, উত্তি-আধুরনক সব
োনুমষি প্রমোজন পূিে কমি ইসলাে’।
রলসাি েুমখ হারস িুমে উঠল। বলল, ‘আপনাি সামজশন আরে বুম রে।
রকন্তু সব োনুষ রক ইসলাে রহন কিমব? আেিা না হে আপনাি েেৎকাি
বযাখযাে সব বু লাে, আপরন ক’জনমক……’।
‘রলসা এখন োে, এ জরেল রবষে রনমে পমি ওাঁি সামে আমলােনা
কমিা’।
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বমল একেু োেল ওিানমডাি ো। োিপি আহেদ েুসাি রদমক োকাল।
বলল, ‘বাো, থোোমদি কোে বাধা থদোি জন্য আরে দুঃরেে। এো আরে কিরে,
কািে থোোমক রকেু কো বলাি জমন্য অরস্থি হমে উমঠরে’।
‘রক কো আম্মা, বলুন’। আহেদ েুসা বলল।
‘ঈশ্বি থোোি েেল করুন বাবা। েুরে আোি থেমলমক উোি কমিে
রনমজি জীবন রবপন্ন কমি। আোি বউোমকও বাাঁরেমেে। এি িমল আেিা েিা
থদমহ প্রাে রিমি থপমেরে। রকন্তু বাবা আেিা হাসবাি সুমোে পারেনা। আিও
ুলরুেি রবপদ আোমদি উপি থেমপ বমসমে’।
োেল ওিানমডাি আম্মা।
‘ওিা আবাি হােলা কিমব, রকডন্যাপ কিমব থসই রেো কিমেন?’ বলল
আহেদ েুসা।
‘এই রবিান দুমেেি থকাোও জাহাজ থবা াই থসানা এমন পুমাঁ ে িাখা
হমেমে রকনা জারননা। রকন্তু এই রবষেো েখন ওমদি োোে ঢুমকমে, েখন
আোমদি িিা থনই। আোমদি থোো পরিবািমক ধ্বংস কমি হমলও ওিা থশষ
থদমখ োিমব’। বলমে বলমে কান্নাে থিংমঙ পিল ওিানমডাি ো।
আহেদ েুসাি থোমখ-েুমখ একো রবব্রে িাব িুমে উঠল।
‘আোি থব ো রঠকই বমলমে িাই। আমে রেল ওমদি আোমদি উৎখাে
কিাি োমেেে। এবাি প্ররেমশাধ িৃহাও থোে হমলা।
েেিামেি প্ররেমশাধ রনমে ওিা আসমব অবশ্যই। রকংবা আিও
থকানিামব প্ররেমশাধ রনমে পামি’। বলল ওিানমডাি দাদী।
আহেদ েুসা িাবরেল। বলল, ‘রঠক দাদীো, ওিা এো কিমে পামি।
পিাজে ও িরেি প্ররেমশাধ ও ওিা রনমব। েমব িে পামবন না। আল্লাহই সাহােয
কিমবন’।
‘েুরে ক’রদন োক বাবা। োোিা েুরে অসুস্থ। ক’রদন রবশ্রােও থনো
হমব’। বলল ওিানমডাি ো।
‘রকন্তু আোমক থো এখরন থেমে হমব’। বলল আহেদ েুসা রেরেে কমঠঠ।
‘থকাোে?’ বলল ওিানমডাি ো।
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‘আপনামদি সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে সকাল
দশোে নােমে পািাোরিমবা রবোন বন্দমি। আোমক থস সেে রবোন বন্দমি
োকমে হমব’। আহেদ েুসা বলল।
‘থোোি শিীমিি এ অবস্থা রনমে?’ রবিে প্রকাশ কিল ওিানমডাি ো।
‘আরে োরকেন েুক্তিাষ্ট্র থেমক এমসরে এোিমপামেে হারজি োকাি জমন্য।
আজ ২০ োরিখ সন্ধযা ৬োি েমধয েরদ আহেদ হাত্তাি থেমে িারেো নাসুেন
ওমদি হামে ধিা না থদে, োহমল ওিা িারেো নাসুেমনি িাবী স্বােী ওোং
আলীমক হেযা কিমব। বাধয হমে িারেো নাসুেনমক থদমশ রিরিমে আনা হমে।
ওোং আলী……..’।
আহেদ েুসাি কোে বাধা রদল রলসা থেমিক। বলল, ‘আপনািা িারেো
নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল রদমবন?’ রলসাি কমঠঠ রবিে।
‘আেিা িারেো নাসুেন ও ওোং আলী দুজনমকই বাাঁোমে োই। িারেো
নাসুেমনি পািাোরিমবা রবোন বন্দমি লযাঠড কিাি কো রেল আজ সন্ধযা ৬োে।
সন্ধযা ৬োে সন্ত্রাসীমদি োরি অমপিা কিমব িারেো নাসুেমনি জমন্য। আেিা
সেেো এরেমে সকাল দশোে এমনরে। শুরুমেই িারেোমক ওমদি হামে েুমল
রদমে োই না’। বলল আহেদ েুসা।
‘এই থে বলমলন ওোং আলী ও িারেো নাসুেন দুজনমকই বাাঁোমে োন।
োহমল আবাি িারেো নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল থদবাি প্রশ্ন উঠমে থকন?’
বলল রলসা।
‘িারেো নাসুেনমক ওমদি হামে েুমল থদো দিকাি ওমদি সন্ধান
লামিি জমন্য। োমে িারেো নাসুেন ও ওোং আলী দু’জনমকই বাাঁোমনা োে’।
আহেদ েুসা বলল।
‘োহমল আবাি সন্ধযা ৬োি বদমল িারেো নাসুেনমক সকাল ১০োে
আনমেন থকন? সন্ত্রাসীমদি োরিমো সন্ধযা ৬োে োকমব িারেোি জমন্য!’
‘িারেো নাসুেন োমে আোমদি থোমখি সােমনই ওমদি হামে পমি,
থস জমন্যই এই বযবস্থা। সন্ধযা ৬োে সন্ত্রাসীিাও রবোন বন্দমি োকমব। রবোন
বন্দমিি থিেি থেমকও িারেোমক োিা রকডন্যাপ কিমে পামি। োহমল আেিা
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রকেুই জানমে পািমবা না এবং োমদি িমলাও কিমে পািমবা না। োমে ওমদি
দুজনমক বাাঁোমনা করঠন হমে পিমব। এ জমন্য আেিা িারেোমক আমে রনমে
আসরে। সন্ধযা ৬ োে থস এোিমপামেে আসমব। েখন আেিা িারেোি থপেমন
থপেমনই োকব’। আহেদ েুসা বলল।
‘বু মে পািরে বাো, েুরে োমব। রকন্তু আোমদি রক হমব’। বলল
ওিানমডাি ো উরিগ্ন কমঠঠ।
ওিানমডাি ো োেমেই ওিানমডাি দাদী বমল উঠল, ‘েুরে থকাোে
োকে িাই? উমঠমো থকাোে?’
‘থকাোও োকাি সুমোে থপলাে কই? পািাোরিমবামে থমপ াঁোি রকেুিন
পিই থবরিমে এমসরে। প্রেে থো ঘুোলাে আপনামদি এখামনই। আপনামদি
সামবক প্রধানেন্ত্রী থিস্টহাউস জােীে বারিমে েুমলরেমলন। আোমদি সামে
একজন বন্দী রেমলন। কমেক ঘঠো রেলাে থসখামন’। আহেদ েুসা বলল।
‘োহমল িাই আোমদি বাসামেই োক। আেিা সাহস পাব’। বলল
ওিানমডাি দাদী।
‘আোমদি একো োরি আপনাি সামে োকমব। েলা থিিাে থকান
অসুরবধা হমব না’। ওিানমডা বলল।
‘ঘেনা আোমক কখন থকাোে রনমে োমব, আরে জারন না। িামে েরদ
ঘুোবাি সেে পাই, োহমল আপনামদি এখামনই আসব’। বলল আহেদ েুসা।
‘ধন্যবাদ থবো। োমেি অনুমিাধ েুরে শুমনে। সরেযই আরে আেংক
থবাধ কিরে’। ওিানমডাি ো বলল।
‘ওোংমক োিা রকডন্যাপ কমিমে, িারেো নাসুেমনি থপেমন োিা
থলমেমে, োিা থদমশ একো রবিাে িাজননরেক সংকে সৃরি কমিমে, োিা
আপনামদি থপেমনও থলমেমে। এমদি রবরুমে কাজ শুরু হমেমে। আল্লাহি কামে
থদাো করুন’। বলল আহেদ েুসা।
‘এিা োহমল থো খুব বি শরক্ত! এিা কািা?’ রজমেস কিল ওিানমডা।
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‘কািা রঠক জারন না। েমব থোোমদি সামবক প্রধানেন্ত্রী হাত্তা নাসুেমনি
রবরুমে থে িাজননরেক থজাে তেিী হমেমে, োমদি সামে এমদি থোে িমেমে’।
আহেদ েুসা বলল।
‘িাজননরেক সংকমেি কো রক থেন বলমলন?’ বলল ওিানমডা।
‘এিা সুরিনামেি অেবেেীে কালীন সিকািমক রনবোেন রপরেমে রদমে বাধয
কমিমে। আহেদ হাত্তাি পমিি থলাকমদি ওিা বযাপকিামব রকডন্যাপ কিমে।
ওিা আহেদ হাত্তাি পমিি কাউমক রনবোেমন দাাঁিামে রদমব না। আহেদ
হাত্তামকও ওিা রকডন্যাপ কমিরেল। ওমদি হাে থেমক রনমজমক েুক্ত কমি েে
িামে রেরন এখামন এমস থমপ াঁমেমেন। এই সংকমেি কোই থোোমক
বমলরে’।বলল আহেদ েুসা।
‘জনেন ওমদি এ ষিেন্ত্র োনমব থকন? আেিা থো সকমল আহেদ
হাত্তাি সেেেক’। বলল ওিানমডা।
‘জনেে জানমে পািমল থো? থেেন থোেিাও বযাপািো জানমে না’।
‘আেিা এেরনমেই আহেদ হাত্তাি পমিি’। বলল ওিানমডা।
‘সব সেে?’ প্রশ্ন আহেদ েুসাি।
‘শুধু োাঁমক নে, সব সেে আেিা েুসলোমনমদি সামে আরে’। ওিানমডা
বলল।
‘থকন?’ প্রশ্ন কিল আহেদ েুসা।
‘জারন না। আরে আোি আব্বামক এ িকেই কিমে থদমখরে। েমব আজ
দাদীি কামে এক েজাি কো শুনলাে। আোমদি ধ্বংস হওো দুমেেি েমধয নারক
একো েসরজদ রেল’। বলল ওিানমডা।
‘েসরজদ রেল?’ আহেদ েুসা বলল। থোমখ-েুমখ োি রবিমেি প্রকাশ।
প্রশ্ন কমিই আহেদ েুসা একেু থেমে আবাি বলল দাদীমক লিয কমি,
‘সরেয দাদীো? ওিানমডা রঠক বলমে?’
‘হ্াাঁ িাই’। বলল ওিানমডাি দাদী।
‘েসরজদো রনশ্চেই এখন থনই। রক কমি থেনা থেল েসরজদ?’ আহেদ
েুসা বলল।
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‘আরে রেনমে পারিরন’। বমল ওিানমডাি দাদী দুেে থদমখমে রেমে ো
ঘমেরেল, দাদী শ্বাশুিীি কামে ো শুমনরেল সব বলল।
‘েসরজমদি থকান রেহ্ন এখন রনশ্চে থনই?’ আহেদ েুসাি থোমখ-েুমখ
আনন্দ। কমঠঠ মি পিল অপাি আরহ।
‘থোো দুমেেি েমধয েসরজমদি থদোমলিই রকেুো এখনও দাাঁরিমে
আমে, থেম ও অিে আমে’। বলল ওিানমডাি দাদী।
‘এখরন েসরজমদি ধ্বংসাবমশষো থদখমে ইো কিমে। িাবমে ইো
কিমে সুরিনামেি প্রােীন ও একোত্র দুমেে এই েসরজদ এল রক কমি?’ আহেদ
েুসা বলল।
‘েলুন, এখরন েলুন। আেিা সবাই োব’। বলল রলসা থেমিক।
আহেদ েুসা ঘরিি রদমক োরকমে বলল, ‘না এখন আি সেে হমব না।
আোমক ৯োি েমধয রবোন বন্দমি থপ াঁোমে হমব। আহেদ হাত্তা নাসুেমনি সামে
থেরলমিামন কো হমেমে। উরনও ৯-োি েমধয রবোন বন্দমি এমস থপ াঁেমবন’।
কো থশষ কমিই আহেদ েুসা সবাি রদমক োরকমে বলল, ‘োহমল
আোমক এখন উঠমে হে’।
‘োহমল আরেও তেিী হমে থনই। আরে আপনামক থপ াঁমে থদব
এোিমপামেে’। বলল ওিানমডা।
‘না ওিানমডা, থোোি থিস্ট দিকাি। োোিা থোোি বারি োিা
েলমবনা এখন’। আহেদ েুসা বলল।
ওিানমডাি েুখ ম্লান হমে থেল। বলল, ‘আপরন থকান রকেুি আশংকা
কমিন?’
‘রদমনি থবলা থেেন আশংকা করি না। েমব ওমদি থকউ না থকউ থে
থকানিামব থখাাঁজ রনমে আসমব, এো রনরশ্চে। থিরিওোলা বা থকান প্রকাি থহাে
সারিেমসি েদ্মমবমশও আসমে পামি’। আহেদ েুসা বলল।
ওিানমডাসহ সবাি েুখ উমিে-আেংমক িমি থেল। থকউ থকান কো
বলল না। বলমে পািমলা না।
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আহেদ েুসাই আবাি বলল, ‘িমেি রকেু থনই রদমনি থবলা থেেন রকেু
ঘেমব না বমল েমন করি। েমব আোি অনুমিাধ থকউ একা শহমি থবরুমবন না।
কো রদরে ওরদমকি কাজ থশষ হমলই আরে েমল আসব। আহেদ েুসা বলল।
েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল ওিানমডাি োমেি। বলল, ‘বাবা েুরে আোমদি
জমন্য ঈশ্বমিি সাহােয। আেিা থোোি পে থেমে োকব’।
োমেি কো থশষ হমেই ওিানমডা আহেদ েুসামক লিয কমি বলল,
‘োহমল একো োরি রনমে োন। অসুরবধা হমব না’।
‘দিকাি হমব না ওিানমডা। একেু হাাঁেমে িালই লােমব। িাস্তাে
উঠমলই োরি থপমে োব। আি থে োরি রনমে আেিা েেকাল রনও রনকািী থেমক
এমসরে, থস োরি রবোন বন্দমি আোমদি জমন্য অমপিা কিমব’।
বমল আহেদ েুসা উঠমে োরেল। ওিানমডাি ো বাধা রদমে বলল,
‘একেু বস বাবা। সবই হমলা, রকন্তু থোোি নাে পরিেেোই জানা হেরন
আোমদি’।
এক েুকমিা হারস িুমে উঠল আহেদ েুসাি থঠাাঁমে। েুখ রনেু কমি োকল।
োিপি বলল, ‘আরে একজন োনুষ। আপনামদি শুিাকাঙ্খী। এেুকু পরিেে
োকমল েমল না?
‘রক বল বাবা, থোোি নাে ধমি ডাকমবা না?’ থোোি বারি-ঘমিি কো
জানমবা না?’ বলল ওিানমডাি ো রেরি থহমস।
‘নাে আোি একো আমে। রকন্তু আোি থো থস িকে থকান বারি ঘি
থনই’। আহেদ েুসা বলল।
‘রক বল বাো! অেন কো েুমখ এমনা না। প্রাসাদ দিকাি থনই। একো
রঠকানা হমলই েমল’। বলল ওিানমডাি ো।
‘অেন একো স্থােী রঠকানা থো আোি থনই আম্মা’। বলল আহেদ েুসা।
ম্লান হমে থেল ওিানমডাি োমেি েুখ।
‘এিপি রক বলমব িাই থে, থোোি নােও থনই?’ রেরি থহমস বলল
ওিানমডাি দাদী।
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‘না দাদী ো বলব না, আোি নাে আহেদ েুসা’। হাসমে হাসমে বলল
আহেদ েুসা। উমঠও দাাঁিাল থসই সামে।
নাে শুমনই রবিে রবফারিে থোমখ রলসা েুমে এল আহেদ েুসাি
সােমন। বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘রকেুরদন আমে োকেস িীপপুমিি ঘেনা এবং সম্প্ররে
োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি রকেু ঘেনা রনমে োি নাে পত্র-পরত্রকা ও থেরলরিশমন এমসমে
থসই আহেদ েুসা আপরন?’
‘ধমি নাও োই’। হারস েুমখ কোো বমলই আহেদ েুসা সবাি উমেমশ্য
বলল, আরস আরে, থদরি হমে োমব আোি’। োিপি ওিানমডামক বলল, ‘এস
েুরে আোমক একেু এরেমে থদমব’।
আহেদ েুসা পা বািাল ঘি থেমক থবরুবাি জমন্য।
ঘমিি সবাই রনবোক। সবাি থোমখ রবিে ও অসংখয প্রশ্ন। ওিানমডাি
অবস্থাও োই। আহেদ েুসাি রনমদেশ থপমে থস েন্ত্রেুমগ্ধি েে োি থপেন থপেন
েলল।
ওিানমডা োমদি থস্টমেি থেে পেেে আহেদ েুসামক এরেমে রদমে এল।
থোো িাস্তাে ওিানমডা একো কোও বলমে পামিরন। শুধু শুমনমে অহেদ েুসাি
কো। নাে শুমন আহেদ েুসামক থস রেনমে পামিরন। পমি রলসাি কো শুমন োি
েমন পমিমে আহেদ েুসাি কো। োকেস িীপপুমি থে ইরেহাস সৃরি কমিমে,
োরকেন েুক্তিামষ্ট্র থে ঐরেহারসক কাঠড ঘোল থসই আহেদ েুসা ইরন, োি পামশ,
োি বারিমে? এ কো েমন আসমেই োি বাকমিাধ হমে োমে।
আহেদ েুসামক রবদাে রদমে রিমি এমস ওিানমডা ঘমি ঢুকমেই রলসা
েুমে োি সােমন রেমে বলল, ‘িাইো উরন আি রকেু বমলমেন?’
‘অন্য রবষমে বমলমেন। োি রবষমে শুধু বমলমেন, োাঁি সুরিনামে আসাি
বযাপািো এই েুহূমেে কাউমক না জানামে’।
বমল ওিানমডা ধপ কমি বমস পিল থসািাে। বমল উঠল, ‘আজ বু মে
পািরে, আোমক থেিামব উোি কমিমেন, থেিামব জযারকমক বাাঁরেমেমেন, ো
আহেদ েুসা বমলই সম্ভব হমেমে। ঈশ্বি সবমেমে বি সাহােযোই আোমদি
জমন্য পারঠমেমেন। আোি আি থকান িে থনই’।
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রলসা ওিানমডাি পামশ বসমে বসমে বলল, ‘িে থনই বলে থকন
িাইো?’

‘কািে আহেদ েুসা বমলমেন িে থনই’। বলল ওিানমডা।
‘আোি রবশ্বাস হমে োমে না িাইো থে, আহেদ েুসা আোমদি বাসাে
এমসরেমলন, িামে আোমদি বাসাে ঘুরেমেমেন এবং এখন রেরন আোমদি সবাি
সােমন রদমে েমল থেমলন। সবই স্বপ্ন বমল েমন হমে। জামনা িাইো, পিশু
আোমদি থসরেনাি ক্লামস সেসােরেক ঘেনাি আমলােনাে আহেদ েুসাি প্রসে
উমঠরেল। আোমদি রিরস স্যাি োি সোপনী বক্তমবয বমলরেমলন, রবলব থে
কলযামেি হমে পামি, রবলবীি বুমলে থে েেমলি হমে পামি, রবলবী থে েহান
োনবোবাদী হমে পামিন, রবশ্ববযাপী অসংখয ঘেনাে আহেদ েুসা ো প্রোে
কমিমেন’।
‘আোি এখন িে কিমে, এে বি রবশ্ব বযরক্তেমক থকাোে িাখমবা।
রেরন আসমে থেমেমেন, অবশ্যই আসমবন’। আমবে মি পিল ওিানমডাি
কমঠঠ।
‘রক থে বলরেস! আরে থো থদখরে ও শাে, সুন্দি, লাজুক এক থেমল
আোি। োকা, খাওো রনমে থকান োওো থনই, অহংকাি থনই। আোমদি অসুরবধা
হমব থিমব োি অসুরবধাি কো আোমদি জানমে থদেরন। ওিানমডা েুই থো
এেনো থকানরদনই পািরব না’। বলল ওিানমডাি ো।
‘েুরে রঠকই বমলে বউো, সাোন্য সেমেই থস আোি শেবেি
পরিেমেি নারে হমে থেমে। এক রনরেমষ থে অেনিামব রেমশ থেমে পামি, থস
বিেহীন খুব বি োনুষ। োমক রনমে িাবরেস ওিানমডা!’ ওিানমডাি দাদী
বলল।
‘রকন্তু দাদী আোি খুব িে কিমে। আেিা না থকান িূল কমি বরস, থকান
অেেোদা হমে োে োাঁি। উরন থকান থোশেই খান রন আল্লাহি নাে রনমে জবাই
কিা নে বমল। এোি আেিা রক কিব?’ বলল জযারক, ওিানমডাি স্ত্রী।
‘আেিা আল্লাহি নাে রনমেই জবাই কিমে পারি থো’। বলল
ওিানমডাি ো।
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‘রকিামব আল্লাহি নাে রনমে জবাই কিমল খাওো োে োমো আেিা
জারন না’। ওিানমডা বলল।
‘রঠক আমে, আহেদ েুসা আজ এমল োি কাে থেমক রশমখ রনমে জবাই
কিমলই হমব’। বলল ওিানমডাি ো।
‘থদমখে ো, ওাঁি প্রােেনাো কে সুন্দি। আেিা রশখমে পারি না?’ রলসা
বলল।
‘োহমল েুসলোন হমব নারক? উরন থো েুসলোন’। বলল জযারক। োি
েুমখ হারস।
‘আেিা থো েরন্দি, েীজো থকাোও োই না। িরে রক, েুসলোন হমল?
োহমল বারিমে বমসও থো প্রােেনা কিা োমব। আি আোমদি দুমেে থো এককামল
েসরজদ রেলই’। বলল রলসা।
‘রঠক বমলরেস রলসা। িাইরে আোি আসুক। বলব থে, েুসলোন হমে
হমল রক রক কিমে হমব আোমদি রশরখমে দাও’। বলল ওিানমডাি দাদী।
‘োহমলমো িালই হমব দাদীো। আহেদ হাত্তা নাসুেনমদি সামে এক
জারে হমে োব আেিা’। ওিানমডা বলল।
‘আি োহমল থো আরে িারেো নাসুেনমক বলমে পািব, আরেও
েুসলোন’। বলল রলসা।
‘দুমেেি েসরজদোমকও থো োহমল আেিা নেুন কমি েিমে পািব’।
ওিানমডাি ো বলল।
বমলই ওিানমডাি ো উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘োই ওরদমক অমনক কাজ
পমি আমে’।
োি সামে সামে ওিানমডাি স্ত্রী জযারকও উমঠ দাাঁিাল। বলল থস
ওিানমডামক লিয কমি, ‘েুরে রেমে থিস্ট নাও’।
ওিা সবাই থবরিমে থেমল রলসা রেমে দাদীি পামশ বমস োি েলা জরিমে
ধিল।
‘রকমি থোমক থো খুব খুরশ থদখামে। বযাপাি রক?’ বলল ওিানমডাি
দাদী নােনীমক আিও কামে থেমন রনমে।
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‘বযাপাি রক আবাি? িাইো উোি থপমেমে, িাবী িিা থপমেমে। েুরে
খুরশ হওরন?’ রলসা বলল।
‘রকন্তু থোি খুরশমে লাল িং থদখরে’।
‘থোোি েশো আবাি বদলামে হমব দাদী’।
‘আোি নেুন িাইরেমক থকেন থদখরলমি? নাে জাোই…..’।
রলসা োি দাদীি কো থশষ হমে রদল না। দাদীি েুমখ আঙুল োপা রদমে
বলল, ‘োমকই থদখ থসই থোোি নাে জাোই হমে োে, অেে এাঁমক েুরে িিা
কি’।
রলসাি দাদী েুখ থেমক রলসাি হাে সরিমে রদমে বলল, ‘থকন? আোি
নােরন কে রক! োি জমন্য সবমেমে িালোই আরে োই’।
রলসা োি দাদীি দুই হাে জরিমে ধমি বলল, ‘থোোি হাে ধমি
অনুমিাধ কিরে দাদী, থোোি পােলােী থেন ওাঁি কান পেেে না োে। েুরে জান
না থোোি নােনীি েে লি নােনী থজািা রদমলও োাঁি সোন হমব না। োাঁমক
েুরে অপোন কমিা না দাদী’।
‘েুই আোি এ িাইরেমক রেনমেই পারিস রন। এক রনরেমষ আরে োমক
শে বেমিি থেনা রেমনরে’। বলল দাদী হাসমে হাসমে।
দাদীমক থেমি রদমে এক েকাে উমঠ দাাঁিাল রলসা। বলল, দাদী েুরে
েরদ এই কো রিেীে বাি আি কামিা কামে বল, োাঁি েরদ কামন োে, োহমল
থজমনা এক দঠড আি এ বারিমে োকব না আরে’।
বমল েধযো আঙুমলি একো োট্টা দাদীি োোে থেমি েুমে থবরিমে থেল
রলসা।
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৩
সুরিনাে নদীি উত্তি েীমি নদীরেি একোত্র ব্রীমজি পরশ্চে পামশ
সুরিনাে হাইওমেি ো থঘাঁমষ রবশাল এলাকা জুমি পালোমেঠে কেমলক্স। এখামন
পালোমেঠে িবন োিাও আমে এেরপমদি থহামস্টল, থপ্ররসমডঠে, প্রধানেন্ত্রী, েন্ত্রী
ও রসরনেি থসমক্রোরিমেে স্টািমদি বারি এবং প্রধান থসমক্রোরিমেে িবন।
েখন সকাল সামি দশো।
থপ্ররসমডঠে িবমনি িযারেরল োরি বািান্দাো নদীি ো থঘমষ।
জনসাধািমেি জমন্য এো রনরষে এলাকা। থপ্ররসমডঠে িবমনি
অরিরসোল অংশ হমলা সুরিনাে হাইওমে সংলগ্ন পূবে রদমক।
িযারেরল োরি বািান্দাি রঠক উপমি দুেলাে িযারেরল ড্রইংরুে।
রুে িাি ড্রইংরুে।
ড্রইংরুমে কো বলমে রেনজন থলাক। একজন জুমলস থেনমডল,
সুরিনামেি অেবেেীে কালীন সিকামিি থপ্ররসমডঠে। অন্যজন থিানাড িেলাল,
সুরিনাে রপপলস কংমরস (এসরপরস)-এি সিাপরে। আি েৃেীে জন হমলন
দরিে আমেরিকাি েিেপন্থী রহন্দু সংেঠন ‘োমেি সূেে সোন’(োসুস)-এি
সুরিনাে শাখাি সিাপরে রেলক লাজপে পাল।
রেনজনই িোনক েম্ভীি।
কো বলরেল থিানাড িেলাল। বলরেল, ‘আোমদি সব আশা থদরখ ুলমি
বারল হবাি পমে। রিপাবরলকান পারেেি একো সূত্র থেমক খবি পাওো থেল
আহেদ হাত্তা নাসুেন েে িামে পািাোরিমবামে থপ াঁমেমেন। আোেীকাল
নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি োধযমে থিামে দাাঁিাবাি সব প্রস্তুরে রেরন নারক
রনমেন। থদমশি সব এলাকাে নারক খবি পাঠামনা হমে প্রমেযক রনবোেনী
এলাকাি সম্ভাবয সব প্রােেীমক নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিাি জমন্য। পমি
বাোই কমি একজনমক েমনানেন থদো হমব। দশোি রদমক থেরলমিান থপলাে,
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আজ সকাল দশোি রদমক োরকেন েুক্তিাষ্ট্র থেমক থপামেেরিমকা হমে থে লাইে
আসমে, োি োত্রী োরলকাে এি. নাসুেন নামে একো থেমেি নাে আমে। েমন
কিা হমে িারেো নাসুেন এই লাইমে পািাোরিমবা আসমে’।
োেল থিানাড িেলাল। থেমেই সােমন থেমক গ্লাস থেমন রনমে ঢক ঢক
কমি এক গ্লাস পারন থখমে রনল।
এই িাাঁমক রেলক লাজপে পাল নমি-েমি বমস বমল উঠল, ‘িারেো
নাসুেন আসমে, এই খবিেুকুই রদমেমে? আি রকেু বমলরন?’
পারন থখমে গ্লাসো থেরবমল থিমখ থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘হ্াাঁ,
এোিমপামেেি থলামকিা খবি পাঠাবাি পিই আোমদি থলাকিা েুমে থেমে
এোিমপামেে। িারেো েরদ আমসই, োহমল োমক ওখান থেমক রকডন্যাপ কিা
হমব’।
‘হ্াাঁ, এো খুব দিকাি। োহমল আহেদ হাত্তামক জব্দ কিাি একো পে
হমব। ওোং আলী আোমদি হামে থো িমেমেই’। বলল রেলক লাজপে পাল।
‘রকন্তু পরিরস্থরে থো পামল্ট োমে রে. পাল। থকািাজ নদীি কামে রসরকো
এলাকাে থে শক্ত ঘাাঁরে আেিা থপমেরেলাে োি পেন ঘমেমে। ওখামন আোমদি
বািজন থলামকি সবাই খুন হমেমে। সবমেমে উমিমেি বযাপাি হমলা, পরশ্চে রনও
রনকািীি পাঁরেশজন েুসরলে েুবকমক রসরকো হ্রমদ রনমে োরেল। োিা ওমদি
রনমে োরেল োমদি দুজমনি লাশ পাওো থেমে আোমদি রসরকো ঘাাঁরেি রনমেি
সেেমল। অপি দুজমনি থকান সন্ধান পাওো োমে না, আি থসই পাঁরেশজন েুবক
রনও রনকািীি রদমক থেমে বমল খবি পাওো থেমে’। বলল থিানাড িেলাল।
রেলক লাজপে পামলি েুখ অন্ধকাি হমে থেমে। বলল থস, ‘আোমদি
োিজমনি অপি দুজন ওমদি হামে ধিা পমিমে। আোমদি রসরকো ঘাাঁরেি রনমেি
সেেমল একো থনােবুক কুরিমে পাওো থেমে। থনাে বুকরে ওমদি হামে েিা
োোনাি রনরক এেবাি’।
‘ওিা কািা, োিা এই সবেনাশ ঘোল?’ আোমদি দুজমনি কাে থেমক
থো ওিা সব থজমন থনমব’। বলল থিানাড িেলাল। োি কমঠঠ উমিে।
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‘ওিা কািা জানমে পািমল থো লযাঠাই েুমক থেে। থদমখ রনোে োমক।
েমব ঐ দুেেে অিমল থক োমব। আোি েেদূি েমন হে স্থানীে থকউ বা রকেু থলাক
সুমোে বুম এই কাজ কমিমে’। বলল রেলক লাজপে পাল।
‘আপরন রবষেোমক েে সহজ কমি রদমলন, রবষেো রক অেই সহজ?
বলুন থো েে িামে আোমদি অে থলাকমক খুন কমি দূমিে দয স্থান থেমক
ওিানমডামক েুক্ত কমি রনমে থেল থক? োত্র একজন এমস এেবি কাঠড ঘরেমে
থেমে বমে, রকন্তু থস অবশ্যই একা নে। এমদিমক থোে কমি থদখা োে না’। বলল
থিানাড িেলাল।
থস োেমেই রেলক লাজপে পামলি থোবাইল থবমজ উঠল।
থোবাইল েুমল রনল রেলক লাজপে পাল। কো শুরু কিল হারস েুমখ।
রকন্তু ওপামিি কো শুমন েুহূমেেই োি েুমখ অোবস্যাি অন্ধকাি থনমে এল। সব
কো শুমন থোবাইল িাখমে িাখমে থস বলল, ‘আমিকো উমিেজনক খবি।
ওিানমডাি স্ত্রীমক ধিাি জমন্য দুোরি থলাক পাঠামনা হমেরেল। ওিা থকউ রিমি
আমসরন এবং থকান খবিও থদেরন’। শুষ্ক কঠঠ লাজপে পামলি।
‘রক বলমেন রে. লাজপে। দশ বামিা জন থলাক হাওো হমে থেল? থখাাঁজ
থনবাি জমন্য ওখামন থলাক োেরন?’ বলল থিানাড িেলাল উরিগ্ন কমঠঠ।
‘িল রবমক্রোি েদ্মমবশ একজন থলাকমক পাঠামনা হমেরেল। রকন্তু
থস্টমেি থিেমি রেমে অস্বািারবক থস রকেুই থদমখরন। থস্টমেি োকি-বাকি
থস্টমেি জরেমে কাজ কিমে। োিাও স্বািারবক। োনা ও হাসপাোমলও থখাাঁজ
থনো হমেমে। নেিীমে থকান দুঘেেনা ঘমেরন। আোমদি েরন্দমিি হেযাকাঠড
োিা নেিীমে থকান হেযাকামঠডি ঘেনাও ঘমেরন। ওিানমডা বারিমে রিমি
আসাি ঘেনা পুরলশ জামন। রকন্তু ও বারিমে েেিামে রকেু ঘোি কো পুরলশ
বমলরন’। বলল লাজপে পাল উরিগ্ন কমঠঠ।
থসািাে থঠস রদমে বসল থিানাড িেলাল। োি থোমখ-েুমখ হোশা।
দীঘে রনিবো থিমঙ থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল বলল, ‘আপনািা রক
িাবমেন জারন না, েমব আরে েমন কিরে রসরকোি ঘেনা এবং আহেদ হাত্তা ও
িারেো নাসুেমনি রিমি আসাি ঘেনা পিিি রবরেন্ন নে। এখন ওিানমডা
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উোি হওো ও ওিানমডাি বারিমে পাঠামনা দুোরি োনুষ োমেব হমে োওোি
ঘেনামক আমেি রেন ঘেনাি সামে থজািা থদো োে রকনা থদখুন’।
থপ্ররসমডঠে োেমেই থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘আমেি রেন ঘেনামক
এক সামে জুমি থদো োে। েমব ওিানমডা ও ওিানমডাি বারি থকরেক ঘেনা
েমন হে রবরেন্নই। ওিানমডামদি পরিবাি এমকবামি অিাজননরেক’।
োেল থিানাড িেলাল। সমে সমেই কো বমল উঠল লাজপে পাল।
বলল, ‘আোি েমন হে ওিানমডাি আমলােনা এখন োক। দুোরি োনুষমক
োমেব কিাি সাধয ওিানমডা পরিবামিি থনই। থস দুোরি োনুষ থকাোে থেল,
ওিানমডা েুক্ত হমলা রকিামব এ রবষেো আেিা পমি থদখব। থে থকান সেে
আেিা হামে রেমপ োিমে পারি ওিানমমডা পরিবািমক। আজ িামে সেে হমল
আরে রনমজই আমিক অরিোমন থনেৃে থদব। এ রবষেো োক। এখন আেিা
আহেদ হাত্তাি আমলােনাে আরস। কালমক নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি
ুলরুেপূেে রদন। ো রসোে থনোি আজমকই রনমে হমব’।
োেল লাজপে পাল।
সংমে সংমে থকউ কো বলমলা না। সবাই িাবমে।
রনিবো িাঙল স্বেং থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘োরকেন পিিাষ্ট্র দিেি থেমক
একো থনাে থপমেরে। থনামে োিা বমলমে, ‘সুরিনামেি সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ
হাত্তা নাসুেনমক োিা োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি একো বারি হমে বন্দী অবস্থা থেমক
উোি কমি।বারিো ইহদী থোমেন্দা ও িািেীে আমেরিকানমদি একো সংস্থাি
রনেন্ত্রমে রেল। োরকেন েুক্তিাষ্ট্র েমন কমি সুরিনামেি থকান িাজননরেক পমিি
স্বামেে ওিা োাঁমক ওিামব বন্দী কমি িামখ’। োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি এই থনামেি িাল
েন্দ দুরে রদক আমে। েন্দ রদক হমলা, আহেদ হাত্তাি োই ঘেুক, থস বযাপামি
োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি একো আরহ োকমব আি িাল রদক হমলা, আহেদ হাত্তাি োই
ঘেুক, ো োরকেন েুক্তিামষ্ট্রি কামে নেুন বমল েমন হমব না। োিা েমন কিমব,
পুিমনা থসই িাজননরেক তবরিো থেমকই ঘেনাো ঘমেমে। এই রদকো সােমন
আনাি পি আরে থে কোো বলমে োরে ো হমলা, আহেদ হাত্তা নেুন কমি
পাবরলক লযােিমেে োবাি আমেই ো কিাি ো কিমে হমব। োনুমষি একো
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থোোেুরে রবশ্বাস দাাঁরিমেমে থে, আহেদ হাত্তা রনমখাাঁজ নে রনহেই হমেমে। এই
অবস্থাি সুমোে থনো। আহেদ হাত্তা েরদ নেুন কমি আবাি জনেমেি কামে
োবাি সুমোে পাে এবং জনেেমক োি উপি রনেোেন ও বন্দী জীবমনি কারহনী
বলমে পামি, োহমল থদমশি িাজননরেক পরিরস্থরে োি আিও অনুকুমল েমল
োমব। োি িমল রবপুল থিাোরধমকয রবজমেি পে োি জমন্য পরিষ্কাি হমে
োমব। োমে আোি ও আপনামদি সবািই িাজননরেক সোরধ িরেে হমব। থস
িেোে আসমে পািমল োি উপি রনেোেমনি থশাধ থস সুমদ আসমল রহে
কিমব’।
োেল থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডস।
আবাি রনিবো।
এ রনিবো থিমঙ থিানাড িেলাল বলল, ‘রে. লাজপে, এসব বযাপামি
আেিা আপনাি উপিই রনিেি করি থবরশ। বলুন আপরন রক িাবমেন?’
রেলক লাজপে পাল থসাজা হমে থসািাে বসল। বলল, ‘আোি কো
হমলা, আোেীকাল োমক থকান েমেই নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমে থদো
োমব না’।
‘রকিামব?’ বলল থিানাড িেলাল।
‘আজ রদন ও িামেি েমধয োমক জীরবে অেবা েৃে আোমদি হামে
আনমে হমব। োমক েরদ না পাওো োে, োহমল কাল রনবোেন অরিস আোমদি
থঘিাও কমি িাখমে হমব। থস ওখামন থপ াঁোি সামে সামে পাকিাও কিমে হমব।
আি আজ ও আোেীকাল নরেমনশন থপপাি িাইমলি পূবে পেেে থস োমে থকান
পাবরলক থপ্রারামে না থেমে পামি, ো রনরশ্চে কিমে হমব োিরদমক পাহািা
বসাবাি োধযমে। এবং সব থশষ কাজরে হমলা, থস থে সুরিনামে রিমিমে এ
ধিমনি থকান রনউজ থেন আোেীকামলি পরত্রকাে না োে’। বলল রেলক
লাজপে পাল’।
‘ধন্যবাদ রে.লাজপে। আোমদি এুলবাি একরে সুন্দি পে আপরন থবি
কমিমেন’।
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কোো বমল থিানাড িেলাল োকাল থপ্ররসমডমঠেি রদমক। বলল, ‘রে.
থপ্ররসমডঠে, রে. লাজপমেি অরিেে সম্পমকে আপরন রক িাবমেন?’
‘রে. লাজপে ো বমলমেন োি বাইমি থকান পে থখালা থনই। প্রশ্ন হমলা
এি বাস্তবােন রকিামব? আরে এই সহমোরেো কিমে পারি থে, আপনামদি
পাশাপারশ আোমদি থোমেন্দা রবিামেি একো রবশ্বস্ত অংশমক কামজ লাোব
োমক খুাঁমজ থবি কিাি জমন্য। পত্র-পরত্রকাে োি প্রেযাবেেমনি রনউজ োমে না
থবি হে, থস থেিা আপনািাও কিমবন, আোমদি থোমেন্দা রবিােও কিমব। আি
কাল নরেমনশন থপপাি সাবরেমেি সেে আপনািা োই করুন, আোমদি পুরলশ
থসরদমক োকামবনা’।
োেল থপ্ররসমডঠে।
থিানাড িেলাল খুরশমে দু’থোখ উজ্জ্বল কমি বলল, ‘ধন্যবাদ রে.
থপ্ররসমডঠে। আপনাি ঐেুকু সাহােয থপমলই আোমদি েলমব’।
‘আমিকো কো আেিা আহেদ হাত্তামক নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিা
থেমক রবিে িাখমে পািমলও োি দমলি থলামকিা নরেমনশন থপপাি সাবরেে
কমিই থিলমব। নরেমনশন পাওো রনরদেি থকউ োকমল থসো থিাধ কিাি থেি
কিা থেে। রকন্তু োমো হমে না। থেমহেু অমনমকই নরেমনশন থপপাি িাইল
কিমে আসমব, কামক আেিা বাধা থদব’। বলল রেলক লাজপে পাল।
‘দিকাি থনই কাউমক বাধা থদওোি। আহেদ হাত্তা েরদ নরেমনশন
থপপাি িাইল কিমে না পামি, োহমল ওিা এেরনমেই পারলমে োমব’। বলল
থিানাড িেলাল।
‘রঠক বমলমেন রে. িেলাল’। বলল থপ্ররসমডঠে।
‘আজ অমনক কাজ আোমদি। উঠমে পারি আেিা এখন’। বলল
িেলাল।
‘ধন্যবাদ আপনামদি’। বলল থপ্ররসমডঠে।
থপ্ররসমডঠে উমঠ দাাঁিাল।
সামে সামে সবাই উমঠ দাাঁিাল।
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ড্রইং রুে থেমক থবরুমে থবরুমে থপ্ররসমডঠে বলল, ‘ওিানমডামদি
বযাপািো আোমক উরিগ্ন কমিমে। ওিানমডাি উোি এবং দুোরি থলাক উধাও
হওো খুব বি ঘেনা। থদরখ আরেও থেিা কিব আোি অরিরসোল েযামনমল ঘেনা
রক ো জানাি জন্য’।
‘ধন্যবাদ থপ্ররসমডঠে। আেিা আপনাি কামে কৃেে োকব’। বলল
থিানাড ও লাজপে পাল দুজমনই।
হাসল থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘আরেও রবনা লামি রকেু কিরে না। আপনািা
থদশ পামবন, আি আরে পাব থপ্ররসমডমঠেি স্থােী থেোি। আোি পাওনাোও খুব
থোে নে’।
থহমস উঠল রেনজনই।

রডপািোি লাউমিি কািপামকে প্রেুি োরি।
সােমনি সারিমে পাশাপারশ দুরে োরি। একো োরি দােী জাপানী
পামজমিা, োমে থশড থদো কাাঁে। আমিকো থলমেস্ট েমডমলি আমেরিকান
েযারক্স।
পামজমিাি থপেমনি রসমে বমস আমে আহেদ হাত্তা নাসুেন। আি
ড্রাইিাি োি রসমে। িারেো নাসুেন এমল এই োরিমেই উঠমব।
েযারক্সোে থঠস রদমে দাাঁরিমে আমে রশমখি থপাশাক পিা আহেদ েুসা।
োি পামশ দাাঁরিমে থজাোও বানোিমডা, েযারক্সি োরলক োি কাে থেমক েযারক্সরে
িািা রনমেরেল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা, আহেদ হাত্তা নাসুেন, থজাোও বানোিমডা সকমলি দৃরি
রডপািোি লাউমিি থেমেি রদমক।
থলন লযাঠড কমিমে ৪৫ রেরনে হমলা। অমধেমকি থবশী োত্রী থবরিমে
থেমে। রকন্তু িারেো নাসুেমনি এখমনা থদখাই থনই। সবাি উদরীব দৃরি সন্ধান
কিমে িারেো নাসুেনমক।
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আহেদ েুসাি েযারক্সি রেন োি েজ দূমি আি একো প্রাইমিে কাি।
রডপািোি লাউি থেমক থবরিমে দুজন থলাক োরিোি কামে এল। দুজমনি
একজন োি হামেি বযাে ড্রাইিামিি হামে রদমে োরিি দিজাি রদমক এরেমে
থেমে থেমে বলল, ‘থদশো থদখরে েমেি েুল্লুমক পরিেে হমেমে। প্রকাশ্য
রদবামলামক সকমলি থোমখি সােমন একো থেমেমক এইিামব হাইজযাক কিল।
পুরলশও রকেুই বলল না। একজন সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমেি েরদ এই দুদেশা হে
োহমল সাধািে োনুষ থকাোে োমব!’
থলাকরেি সবুলমলা কোই আহেদ েুসাি কামন থেল। োি বুকো েযাে
কমি উঠল। সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমে? োহমল রক…….।
আি রেন্তুা কিমে পািল না আহেদ েুসা। েুমে থেল থলাকরেি কামে।
বলল, ‘োি কিমবন, রক বলমলন আপরন, একজন সামবক প্রধান েন্ত্রীি থেমে
হাইজযাক হমেমে? থকামথেমক? থকাোে ওিা?’
থলাকো োরিি দিজা খুমলরেল, থস ঘুমি দাাঁিাল। বলল, হ্াাঁ লাউমিি
থিেি থেমক হাইজযাক হমলা সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা নাসুেমনি থেমে।
সবাই থদমখমে। ঐ থদখুন োমক থেোমি কমি থিােী সারজমে োইমক্রামে েুলমে।
থঢমক িাখা কাপিো েুলমলই থদখা োমব থেমেরেি েুখ ও হাে-পা বাাঁধা’’।
থলাকরেি অংুলরল সংমকে অনুসিে কমি োরকমে আহেদ েুসা
োইমক্রারে থদখমে থপল। থেোি থেমক থেমেরেমক োরিমে থোলা েখন হমে
থেমে। থেোিরে োরেমে থিমল রদমে পাাঁে েে জনমক োরিমে উঠমে থদখা থেল।
আহেদ েুসা েুেল আহেদ হাত্তা নাসুেমনি োরিি রদমক।
আহেদ েুসামক আসমে থদমখ আহেদ হাত্তা োিাোরি োরিি দিজা
খুমল থিলল।
আহেদ েুসা একেু মুাঁ ক োরিি জানালাে েুখ রনমে বলল, ‘রে. হাত্তা,
িারেোমক ওিা লাউমিি থিেি থেমকই রকডন্যাপ কমিমে। ওিা পালামে।
আপরন বাসাে রিমি োন। আরে ওমদি িমলা কিরে। আল্লাহ িিসা’।
বমল আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি থকান উত্তমিি অমপিা না কমি ঘুমি
দাাঁরিমে েুেল োি েযারক্সি রদমক।
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েযারক্সি ড্রাইরিং রসমেি দিজা খুমল উমঠ বসমে বসমে বলল,
‘বানোিমডা েুরে আোি সামে থেমেও পাি, রকংবা থোোি থহামেমল আোি জন্য
অমপিা কিমে পাি’।
বমল আহেদ েুসা োরিি দিজা বন্ধ কমি োরি স্টােে রদল।
‘অবশ্যই আরে োব’। বমল থজাোও বানোিমডা ড্রাইরিং এি পামশি রসমে
উমঠ বসল।
োইমক্রারে েখন কািপাকে পাি হমে িাস্তাে রেমে পমিমে।
আহেদ েুসাি োরি েুেল োি থপেমন।
এোিমপােেরে পািাোরিমবা শহি থেমক উত্তি পূবে রদমক সােি েীমিি
রবস্তৃে এলাকাে।
এোিমপােে থেমক একো প্রশস্ত িাস্তা েীমিি েে থসাজা রেমে প্রমবশ
কমিমে পািাোরিমবা শহমি।
োরি কে নে এোিমপােে থিামি। এি েমধযও োইমক্রারে থবশ িীমি
েলমে। রকন্তু আহেদ েুসাি োরিরেও নেুন। সুেিাং আহেদ েুসা অল্পিমেি
েমধযই োইমক্রারেি কাোকারে থপ াঁমে থেল।
‘োইমক্রারে থবাধ হে সমন্দহ কিল আহেদ েুসাি েযারক্সমক।
হঠাৎ িীড থবমি থেল োইমক্রারেি।
আহেদ েুসাও িীড বারিমে রদল।
এই অবস্হাে শহমি প্রমবশ কিল দুরে োরি।
োইমক্রারে এ িাস্তা থস িাস্তা ঘুমি অমনক থেিা কিল আহেদ েুসাি
েযারক্সমক থপেমন থিলমে, রকন্তু পািল না। আহেদ েুসা রসোে রনমেমে,
োইমক্রারেি রঠকানাে অবশ্যই োমক থেমে হমব। োইমক্রারে থেখামন োমব,
থসখামনই োি উপি েিাও হমব। তহ তে থোলমোে সৃরি হমল োি লাি। থস
োনুষমক বলমে পািমব, ওিা সামবক প্রধান েন্ত্রী আহেদ হাত্তাি থেমেমক
রকডন্যাপ কমি রনমে এমসমে। আি োনুষ থো জলজযাে থদখমেই পামব োমক।
এমে োমদিই রবপদ থবরশ হমব।
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োইমক্রা থবাধ হে আহেদ েুসাি থবপমিাো েমনািাব বু মে থপমিরেল।
এক সেে থদখা থেমলা, োইমক্রারে থসাজা পরশ্চে রদমক েলমে শুরু কমিমে।
পািাোরিমবা িাজধানী শহি পাি হমে আিও পরশ্চমে এরেমে েলল
োইমক্রারে।
আহেদ েুসাি পাশ থেমক থজাোও বানোিমডা বলল, ‘স্যাি আেিা এখন
ব্লুমেমস্টইন হাইওমে ধমি এুলরে। হাইওমেরে ব্লুমেমস্টইন হ্রমদি েীিস্থ
ব্রুমকাপনমডা শহমি রেমে থশষ হমেমে’।
‘োইমক্রারে রনশ্চে োহমল ব্রুমকাপনমডামেই োমে। ওখামন ওমদি
একো বি ঘাাঁরে আমে’। বলল আহেদ েুসা।
উপকূমলি সেিূরে এলাকা পাি হমে োরি েখন প্রমবশ কমিমে
জংেলাকীেে রেলােে এলাকাে। উাঁেু-রনেু পে। োরিি েরে আমেি থেমে কমে
থেমে।
জংেলাোরদে একো প্রশস্ত রেলাে উঠল আহেদ েুসাি েযারক্স।
রেলাে উমঠ আহেদ েুসা োি রিোিরিউমে থদখমে থপল সােমনি
োইমক্রাি েেই আমিকো োইমক্রা রেলাি থোিাে, উমঠ আসমে রেলাি উপমি।
অন্যরদমক সােমন োরকমে আহেদ েুসা রবরস্মে হমলা থে, সােমনি
োইমক্রারে োি িীড করেমে রদমে আমেরশ িংরেমে েলমে।
েেমক উঠল আহেদ েুসা, ওিা রক োমক িাাঁমদ আেকামলা? এই িাাঁমদ
আেকামনাি জমন্য ওিা শহমিি বাইমি এমসমে? এোই রঠক। শহি থেমক দূমি
সবাি অলমিয সােমন ও থপেন থেমক আক্রেন কমি োমক ওিা থশষ কিমে োে।
হাসল আহেদ েুসা।
জােোোও ওিা িাল থবমে রনমেমে। রেলাোমক তদঘেয-প্রমস্থি রদক রদমে
একো বি েিাই বলা োে। জংেল ও বি বি োে পালাে থঘিা। কাউমক ুলে
কিাি উপেুক্ত জােো বমে। রনশ্চে ওিা থোবাইমল থোোমোে কমি এই জােোো
রনধোিে কমিমে।
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দাাঁমে দাাঁে োপল আহেদ েুসা। ওমদি থখাশ-মখোল সিল হমে থস
থদমব না। সােমন থপেমন একসামে লিাই না কমি রিন্ন রিন্নিামব লিাি রসোে
রনল থস।
েযারক্সি েরে বারিমে রদল।
োইমক্রারে রিিলবামিি থিমি আসাি সংমে সংমে আহেদ েুসা ডযাশ
থবামডে িাখা এে-১০ রিিলবািরে ডান হাে রদমে েুমল রনল এবং জানালাে হাে
রনমে ধীমি সুমস্থ ুললী কিল োইমক্রাি থপেমনি োোমি।
োোি সশমব্দ থিমে থেল এবং াাঁরক থখমে োরিো িাস্তাি বাাঁ পামশ
দাাঁরিমে থেল।
োইমক্রারে দাাঁিামনাি সংমে সংমেই োইমক্রা থেমক থনমে এল ওিা েে
জন ুললী কিমে কিমে।
েেজমনি হামেই রিিলবাি।
একমোমে আহেদ েুসাি েযারক্স লমিয ুললী কিমে কিমে ওিা েুমে
আসমে।
আহেদ েুসা োি হামেি রিিলবাি আমেই থিমখ রদমেরেল ডযাশ
থবামডে। এবাি থস েুমল রনল এে-১০ থেরশন রিিলবাি।
থজাোও বানোিমডামক আহেদ েুসা আমেই রসমেি উপি শুমে পিমে
বমলরেল।
আহেদ েুসা োো রনেু কমি এে-১০ এি ররোমি েজেরন িশে কমি এি
নল জানালাি বাইমি রনমে েযারক্সি োোি উপি রদমে ওমদি োক কিল।
ওিা েখন এমস থেমে েযারক্স ও োইমক্রাি ো বিাবি।
আহেদ েুসা েজেরন থেমপ ধিল এে-১০ এি ররোমি।
েযারক্সি োোি উপি রদমে ুলরলি াাঁক েুমে থেল ৬ জন রিিলবািধািীি
রদমক।
ওমদি লুকাবাি থকান জােো রেল না। শুমে পিািও সেে থপল না। এক
াাঁক ুললীমে াাঁ িা হমে োরেমে লুরেমে পিল ৬রে লাশ।
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আহেদে েুসা বানোিমডাি রদমক োি ডযাশ থবামডেি রিিলবাি এরেমে
ধমি বলল, ‘আরে োইমক্রামে োরে। থোোি উপমি দারেে হমলা থপেমনি
োইমক্রারে রিিলবামিি থিমি আসাি সংমে সংমে েেো পাি ুললী কিমব
োইমক্রারেি োোমি। আরে োই ওিা োরি থেমক থনমে এরেমে আসুক। পািমব
থো?’
‘পািমবা’। রিিলবাি লােমব না। আোি কামে রিিলবাি আমে’। বলল
বানোিমডা।
‘ধন্যবাদ’। বমল আহেদ েুসা থনমে পিল েযারক্স থেমক।
থদ মি রেমে উঠল োইমক্রামে।
েুখ ও হাে-পা বাাঁধা অবস্থাে বমস আমে িারেো নাসুেন।
োি দুমোমখ আেংক রঠকমি পিরেল। আহেদ েুসামক থদমখ থেন প্রাে
রিমি থপল িারেো নাসুেন। োি দুমোমখ আনমন্দি রবদুযে থখমল থেল।
আহেদ েুসা দ্রুে োি হামেি বাাঁধন খুমল রদল। বলল, ‘আমিকো
োইমক্রামে ওিা আসমে। আরে ওরদকো থদরখ। থোোি বাাঁধনুলমলা খুমল নাও
েুরে’।
বমল আহেদ েুসা েুমে থেল োইমক্রাি থপেন রদমক। এে-১০ এি বাে
রদমে োইমক্রাি থপেমনি কাাঁে রকেুো থিমঙ থিলল।
থদখল থপেমনি োইমক্রারে উমঠ এমসমে রেলাে। েুমে আসমে েযারক্সি
রদমক। আিও রকেুো আসমেই রিিলবাি েজেন কমি উঠাি শব্দ থপল আহদে
েুসা। পিপি কমেকো ুলরলি শব্দ।
খুরশ হমলা আহেদ েুসা। বানোিমডা রঠক সেমেই ুললী কমিমে।
ুললী খাওোি পিিমেই বাাঁ রদমকি োকা হারিমে োইমক্রারে বাাঁ রদমক
একেু কাে হমে েুখ েুবমি পিল।
সংমে সংমেই োইমক্রারে থেমক ুললী কিমে কিমে পাাঁেজন থলাক থনমে
এল, োমদি সবাি হামে থস্টনোন।
োমদি লিয েযারক্সরে।
েুমে আসমে ওিা েযারক্সি রদমক ুললী বৃরি কিমে কিমে।
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ওিা েখন েযারক্স এবং ওমদি োইমক্রাি ো াোর জােোে।
আহেদ েুসাি েজেরন থেমপ ধিল এে-১০ এি ররোি।
ুললীি াাঁক থবরিমে থেমে লােল এে১০ থেমক।
ওিা োইমক্রাি রদক থেমক আক্রেে আশা কমিরন। লিয রেল ওমদি
েযারক্সি রদমক।
সুেিাং এে-১০ এি ুললী ওমদি অিরিে অবস্থাে থপল। েুহূমেেই াাঁ িা
হমে থেল ওমদি থদহ। পাাঁেরে লাশ আেমি পিল িাস্তাে।
এরদমক িারেো োি েুখ ও পামেি বাাঁধন খুমল থিমলরেল।
আহেদ েুসা এরেমে থেল িারেোি কামে। বলল, ‘েুরে রঠকঠাক আে
িারেো?’
থকাঁমদ উঠল িারেো। থকান কো বলমে পািল না থস।
‘আি কাাঁদা থকন িারেো? আল্লাহ আোমদি সাহােয কমিমেন’।
বমল োইমক্রা থেমক নােমে নােমে আহেদ েুসা বলল, ‘এস েযারক্সমে
োই’।
আহেদ েুসা ও িারেো এল েযারক্সি কামে। থদখল আহেদ েুসা থজাোও
বানোিমডা থশাো অবস্থা থেমক উমঠমে। বলল আহেদ েুসা, ‘েুরে রঠক আে থো
বানোিমডা? োইমক্রাি োকাে রঠক সেমেই ুললী কমিরেমল। ধন্যবাদ থোোমক’।
থজাোও বানোিমডা ড্রাইরিং রসমেি পামশই োি রসমে রিমি আসমে
আসমে বলল, ‘স্যাি, আপরন থে অসাধয সাধন কিমলন, এজন্য থক ধন্যবাদ
থদমব আপনামক?’
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আরে ধন্যবাদ োই না। আরে আল্লাহি সন্তুরি
োই বানোিমডা’।
বমলই আহেদ েুসা োরিি রদমক েমনামোে রদল। বলল,
‘আলহােদুরলল্লাহ, োরিি োকাুলমলা রঠক আমে। রকন্তু বরড থশষ হমে থেমে।
আেিা বাাঁেমলও থোোি োরিো াাঁ িা হমে থেমে’।
োরিি থপেমনি দিজা খুমল িারেোমক বসমে বমল আহেদ েুসা রিমি
এল োি ড্রাইরিং রসমে।
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োরি স্টােে রদল।
েুমে েলল োরি পািাোরিমবা শহমিি রদমক।
এক সেে েুখো থপমেমনি রদমক একেু ঘুরিমে বলল, ‘িারেো বারি
োওো থোোি রঠক হমব না। থোোি আব্বাও বারিমে োকমেন না। থোোমদি
পারেেি থবনােী কেুলমলা বারি আমে। োিই একরেমে থোোি আব্বাসহ আেিা
উমঠরে। থসখামনই আেিা এখন োব’।
আপনাি েে আোি েে িাইো’। বলল িারেো।
সােমনই বারি।
বারিি কাোকারে থপ াঁেমেই আহেদ েুসা থদখল, বারিি সােমন জেলা।
অস্বািারবক েমন হমলা বযাপািো আহেদ েুসাি কামে।
োরি বািান্দাে থপ াঁোি আমেই আহেদ েুসা োরি দাাঁি কিাল। এে-১০
থকামেি থিেমি থশাডাি থহালস্টামি রনমে এল।
োরিি দিজা খুলল।
োরি থেমক নাোি আমে িারেোমক বলল, ‘েুরে োরিমে োক ঘেনা রক
আরে থদরখ’।
আহেদ েুসা নােল োরি থেমক।
জেলাি েমধয বারিি থেমে দাাঁরিমেরেল দমলি কমেকজন এবং বারিি
এমেনমডঠে সুকেে।
আহেদ েুসা রশমখি থপাশামক োকমলও সুকেে আহেদ েুসামক রেনমে
পািল। কািে সকামল আহেদ েুসা এই থপাশাক োি সােমনই পমিমে।
েুমে এল সুকেে আহেদ েুসাি কামে। বলল, ‘স্যািমক ধমি রনমে থেমে’।
বমলই থকাঁমদ উঠল সুকেে।
থশানাি সমে সমে আহেদ েুসাি থোো শিীমি শীেল থরাে বমে থেল।
বলল সুকেেমক লিয কমি, ‘থক ধমি রনমে থেমে, কখন ধমি রনমে থেমে?’
‘কািা জারন না। স্যাি রবোন বন্দি থেমক এমস কাপি থেমি রবশ্রাে
রনরেমলন, এই সেে দুরে োরিমে দশ বামিা জন থলাক আমস। োমদি সবাি
কামে রিিলবাি, থস্টনোন ইেযারদ রেল। ওিাই ধমি রনমে থেমে’। বলল সুকেে।
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‘থেমে পাহািা রেল না?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘দুজন পাহািাে রেল। রকন্তু োিা রকেু বুম উঠাি আমেই োমদি উপি
েিাও হে এবং থবাঁমধ থিমল’। সুকেে বলল।
‘োিা ধমি রনমে থেমে োিা থকান কো বমলরেল?’ রজমেস কিল
আহেদ েুসা।
‘থকান কো বমলরন। োরিমে থোলাি সেে ওমদি সিদাি েে থলাকো
বমলমে স্যািমক লিয কমি, আবাি প্রধানেন্ত্রী হমে থেমেরেমলন স্যাি। থস আশা
আি পুিে হমলা না। েমব জাোই, থেমে রনমে একসামে স্বমেে োওোি বযবস্থা কমি
থদব’। বলল সুকেে।
‘োরিি নম্বি থিমখে?’ বলল আহেদ েুসা।
‘রজ্ব হ্াাঁ’ বমল একো রেিকুে আহেদ েুসাি হামে েুমল রদমে রদমে
বলল, ‘দুই োরিি নাম্বািই এমে আমে’।
আহেদ েুসা নম্বি দুরে কােমজ েুমক রনমে রেিকুেো সুকেেমক থিিে
রদমে রদমে বলল, ‘এই নম্বি রদমে থোেিা োনাে একো োেলা কিমব আজই’।
একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘থোোমদি থোে েযাডাে
িারেোমক উোি কিা হমেমে। থস এই োরিমে আমে। োমক অন্য থকাোও রনমে
োরে। এখামন বা বারিমে থস রনিাপদ নে। আি থশান একজন থলাকমক আরে
এখামন থিমখ োরে। আরে রকেুিমেি েমধযই এখামন রিমি আসরে’।
বমল আহেদ েুসা েযারক্সমে রিমি থেল।
আহেদ েুসামক রিিমে থদমখই উরিগ্ন িারেো নাসুেন বলল, ‘রক
ঘমেমে? খািাপ রকেু?’
‘হ্াাঁ, থবান। থোোি আব্বা রকডন্যাপ হমেমেন। আরে েমল রেমেরেলাে
থোোমক থে োরি রকডন্যাপ কমিমে োি থপেমন, আি রেরন বাসাে রিমি
এমসরেমলন। রিমি আসাি রকেুিমেি েমধয উরন রকডন্যাপ হন। আোি েমন হে
রবোন বন্দমি থকউ োমক থদমখরেল এবং োিা োাঁমক অনুসিে কমি’। বলল
আহেদ েুসা।
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িারেো নাসুেন রকেু বলল না। আহেদ েুসা থদখল, থস দুহাে রদমে েুখ
ঢাকমে’।
আহেদ েুসাি বু মে বারক িইল না, িারেো নাসুেন কান্না থিাধ কিাি
থেি কিমে।
আহেদ েুসা িারেোমক রকেু না বমল োকামলা বানোিমডাি রদমক।
বলল, বানোিমডা েুরে এ বারিমে রকেুিে অমপিা কি। আরে আসরে’।
োরি থেমক নােল বানোিমডা।
সুকেে পামশই দাাঁরিমে রেল। োমক লিয কমি বলল আহেদ েুসা, ‘সুকেে
এমক রনমে োও, আরে আসরে’।
সুকেে বানোিমডামক রনমে েমল থেল।
আহেদ েুসা ড্রাইরিং রসমে উমঠ বসল।
িারেো নাসুেন থপেমনি রসে থেমক এমস আহেদ েুসাি পামশি রসমে
বসল।
োরি েলমে শুরু কিল।
রকেুিে পি িারেো থোখ েুমে বলল, ‘আেিা থকাোে োরে?’
েেকাল পািাোরিমবামে আসাি পিই একজন ো থপমে থেরে, একজন
দাদী থপমে থেরে, থসখামনই আপােে েুরে োকমব। থোোমক ওখামন থিমখ আরে
থবরুমবা রে. হাত্তাি সন্ধামন’।
িারেো নাসুেন োকাল আহেদ েুসাি রদমক। োি দুেঠড থবমে েরিমে
পিমে লােল অশ্রুি দুরে ধািা। রকেুই বলল না থস।
আহেদ েুসাই আবাি কো বলল। বলল, ‘আল্লাহি উপি িিসা কি
থবান। ইনশাআল্লাহ আেিাই রজেব’।
থোখ েুেল িারেো নাসুেন।
রকেুিে পি বলল, ‘থকাোে োমদি বারি?’
‘থেমিক থস্টমে। থেমিক থস্টেোই ওমদি’।
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‘থেমিক থস্টমেি নাে শুমনরে। ঐ থস্টমেই সুরিনামেি একোত্র ও
প্রােীনেে দুমেেি ধ্বংসাবমশষ িমেমে। েমব থেমিক পরিবামিি কাউমক রেরননা’।
বলল িারেো নাসুেন।
‘রকন্তু থোোমদি ওিা থেমন। থোোি আব্বাি িক্ত ওিা। ঐ পরিবামিি
থেমে রলসা থেমিক থো থোোমদি রবশ্বরবদযালমেই পমি’। আহেদ েুসা বলল।
‘োহমল থদখমল হেমো রেনমেও পারি’। বলল িারেো নাসুেন।োি
েুখ অমনকখারন স্বািারবক হমে উমঠমে।
‘আরে আশা করি িালই োকমব েুরে থসখামন। খুব পুিােন ঐরেহ্বাহী
পরিবাি ওিা। আোি েমন হে ওমদি একো েুসরলে বযাকরাউঠড োকমে
পামি’। আহেদ েুসা বলল।
‘থকন, রকিামব?’
‘ওমদি রবিান হওো দুমেে নারক একো েসরজদ রেল। দুেে রবিান হমে
থেমলও েসরজমদি রকেু থদোল এবং থেম নারক এখমনা অিে আমে’। বলল
আহেদ েুসা।
িারেো নাসুেন রবরিে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল,
‘সুরিনামেি প্রােীন ইরেহামসি উপি আোি অনুসন্ধান আমে। রকন্তু প্রােীন ও
রবিান এই দুমেেি সামে েুসলোনমদি থকান সম্পকে োকাি কো আরে থকাোও
পাইরন। দুেে সম্পমকে সকমলই একেে থে, ইউমিাপীোন কমলানাইমজশমনি থসই
কামল থকান জলদসুযমদি ঘাাঁরে এখামন রেল। োিাই এই দুেে তেিী কমি। েমব,
একো অমনমকই রলমখমে, জলদসুযিা থিন, পেুে
ে াল, বৃমেন থে থদমশিই থহাক
েুসরলে স্থাপেয সম্পমকে োমদি অরিেো রেল। থিনীে েুসরলে স্থাপমেযি বহ
রজরনমসি এখামন অনুকিে কিা হমেমে’।
‘রকন্তু আরে অন্য আমিক কারহনী শুমনরে িারেো। েে িামে আরে
পািাোরিমবা থপ াঁোি পি িামেই ওোং আলীি থখাাঁমজ ওমদি একো ঘারেমে
ঢুমকরেলাে। থসই ঘাাঁরে থেমক বন্দী একজন েুবকমক উোি কমি রনমে আরস।
আরে েমন কমিরেলাে থসই ওোং হমব। রকন্তু পমি থদখলাে থস ওিানমডা
থেমিক’।
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বমল আহেদ েুসা ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলমনি ঐ িামে রকডন্যাপ হওো
ও উোি কারহনীসহ ওিানমডা থে কারহনী অপহিেকািীমদি কাে থেমক শুনরেল
সব কো িারেোি কামে বেেনা কমি শুনাল।
িারেো রবিমে থোখ কপামল েুমল বলল, ‘বমলন রক? কযারিরবোমনি
থিনীে েিেেি ওিানমডাি ডুমব োওো ২০রে জাহামজি একরে োহমল ডুমবরন
এবং থসো থিমস এসরেল সুরিনাে উপকূমল? ঐ জাহামজি কযামেন রক থকান
েুসরলে রেল? থসই রক তেিী কমিরেল এই দুেে?’
োেল িারেো। োি কমঠঠ প্রবল একো আমবে মি পিল।
‘আরে রকেু জারন না িারেো। থোেিা সুরিনামেি োনুষ। এসব প্রমশ্নি
উত্তি থো থোোমদি কামে আেিা োই। বলল আহেদ েুসা।
‘জাহাজ িিা থসানা এমন দুমেেি এলাকাে পুমাঁ ে িাখা সম্পমকে আপরন রক
বমলন?’ িারেো রজমেস কিল।
‘বলা েুশরকল। থসো এেন একো সেে রেল েখন রবশ্বাস কিা না কিা
উিে অবস্থাই েুরক্তেুক্ত েমন হমে পামি’। বলল আহেদ েুসা।
‘রকন্তু রবশ্বাস কিাি থপেমন েুরক্তোই থবরশ শরক্তশালী। ওিানমডাি থসই
জাহাজ বহমি থসানা থবা াই জাহাজ রেল, ডুমব োওো থেমক থবাঁমে রেমে থসানা
থবা াই একো জাহাজ থিমন থপ াঁমেরেল, এো ইরেহাস। ডুমব োওো থেমক িিা
পাওো একো জাহাজ েরদ থিমন থপ াঁমেমে পামি, োহমল আমিকো জাহাজ ি
োরিে হমে সুরিনামেও থপ াঁেমে পামি’। িারেো বলল।
‘থোোি কোে েুরক্ত আমে িারেো। সেয হমল থসো খুরশি কোই
হমব’। বলল আহেদ েুসা।
‘খুরশি কািে বলমেন থকেন কমি? এই থসানা থলািীমদি হামে থেমিক
পরিবাি ধ্বংস হবাি পমে। আরে রনরশ্চে, দুমেেি েলাে থসানা োকাি কো েখন
িমেমে, েখন থেমিক পরিবামিি আি িিা থনই। থসানা রনমে থে িক্তািরক্ত
আমেিাকাে হমেমে, থস িকে িক্তািরক্ত আমেরিকাি েুেুলমলামেও হেরন’।
বলল িারেো।
‘আরেও এ বযাপািো রনমে উরিগ্ন িারেো’।
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বমল একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘আো বলমে পাি,
থোোি আব্বাি িাজননরেক প্ররেপি আি এই থসানা সন্ধানীিা এক হমে থেল
রক কমি?’
‘এক হমে োেরন। ওিা একোই শরক্ত। আি সম্পদ সংরমহ ওিা েরিো।
ওিা বমল ‘োমেি’ জমন্য োমদি ওুলমলা। এ জমন্যই োিা োমদি িাজননরেক
দল সুরিনাে রপপলস কংমরমসি পাশাপারশ ‘োমেি সূেে সোন’ (োসুস) নামে
একো সন্ত্রাসী সংেঠন েমিমে। ওিা িাজননরেক প্ররেপিমক ধ্বংস কমি থেেন
িাজনীরেমক ওমদি েমনাপরল কিমে োে, থেেরনিামব ওিা সম্পদও দখল
কিমব, এোই স্বািারবক। আোি েমন হে এক জাহাজ স্বমেেি থলাি ওমদি কামে
একো থদশ দখমলি থেমে কে নে। োই আেিা থে রবপমদ পমিরে, োি থেমে
থেমিক পরিবামিি রবপদ থকান অংমশ থোে নে’। িারেো বলল।
‘িারেো, েুরে থদখরে আোমক িে ধরিমে রদমল’। বলল আহেদ েুসা।
‘ো েরদ থপমি োরক, োহমল আল্লাহি শুকরিো আদাে কিরে’।
‘থকন?’
‘োহমল থেমিক পরিবামিি বাাঁোি একো পে থবি হমব। আপনামক োিা
পামশ পামব, থেেন আেিা থপমেরে’। থহমস বলল িারেো।
‘িারেো, আেিাা্ এমস থেরে। ঐ থো ওমদি বারি। থদমখা, থেমে দাাঁরিমে
দুজন এরদমক োরকমে আমে। ওমদি একজন ওিানমডা থেমিক, অন্যজন োি
থবান রলসা থেমিক’।
বমলই আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে োমদি রদমক হাে নািমে
লােল।
উত্তমি ওিাও হাে নািল এবং থদ মি আসমে লােল োরিি রদমক।

তেিী হমে আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিাল।
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ঘমি উপরস্থে ওিানমডাি ো, ওিানমডাি দাদী, ওিানমডা, ওিানমডাি
স্ত্রী জযাকুরলন, রলসা থেমিক, িারেো নাসুেন সকমলই।
রলসা থেমিক জরিমে ধমি আমে িারেো নাসুেনমক।
আহেদ েুসা োবাি জন্য উমঠ দাাঁিামল ওিানমডাি ো কাাঁমদা কাাঁমদা
কমঠঠ বমল উঠল, ‘বাবা েে িামেি সব কো থো আরে জারন। িারেোি কাে
থেমক আজ সকামলি কোও শুনলাে। েে িাে থেমক থোোি শিীমিি উপি
রদমে ি বমে োমে, এ শিীি রনমে েুরে থকেন কমি থবরুে?’
ওিানমডাি ো োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘েে িাে থেমক নে
খালাম্মা, ১৯ োরিমখ োোনাি রনউ আেস্টািডামে থমপ াঁোি পি আজ পেেে ো
ওি উপি রদমে ঘমে থেমে, ো রদমে এক েহাকাবয থলখা োমব’।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘কারহনী থশষ হবাি পি থো েহাকাবয থলখা
হে, কারহনী থো এখনও থশষ হেরন। এখন থে থবরুরে, ো কারহনীিই একো
অংশ’।
েম্ভীি হমলা িারেোি েুখ। বলল, ‘আপরন থকাোে থবরুমেন, আেিা
জানমে পারি না?’
‘আোি কামেও এখনও িি নে থে, আোমক থকাোে থেমে হমব।
একারধক রবকল্প আোি কামে আমে। পমে থবি হবাি পি আরে আশা কিরে
আল্লাহই রঠক কমি থদমবন, আোমক থকাোে থেমে হমব’। েম্ভীি কঠঠ আহেদ
েুসািও।
ঘমিি পরিমবশো হঠাৎ কমি িািী হমে উমঠমে।
‘আপনাি েে এেন কমি আেিা আল্লাহি উপি িিসা কিমে পারি না
থকন?’ বলল রলসা। োি দু’থোখ েল েল হমে উমঠমে।
‘এই থে অনুিূরে েুরে লাি কমিে, এোই আল্লাহি প্ররে িামলাবাসাি
রদমক থোোমক রনমে োমব। িামলাবাসমল োি উপি িিসা কিা োে রলসা’।
আহেদ েুসা বলল।
‘আপনাি কো সেয থহাক’। বলল রলসা।
োবাি জন্য বযােো হামে েুমল রনল আহেদ েুসা।
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ওিানমডা বমল উঠল, ‘আোমদি রকেু বলমবন িাইো?’
আহেদ েুসা োি ডান হােো ওিানমডাি ঘামি িাখল। বলল, ‘সাবধান
থেমকা। িাে পেেে আরে রিমি আসব ইনশাআল্লাহ’।
বমলই আহেদ েুসা োকাল িারেোি রদমক। বলল, ‘রেো কমিা না
িারেো। আল্লাহি সাহােয আোমদি সামে আমে’।
িারেো রকেু বলমে পািমলা না। রিমজ উমঠমে োি থোমখি দু’থকাে।
‘আরস, সবাই থদাো কিমবন’। বমল বাইমি থবরুবাি জমন্য পা বািাল
আহেদ েুসা।
আহেদ েুসামক োরি পেেে এরদমে রদল ওিানমডা। বলল, ‘িাইো এ
োরি থো থশষ হমে থেমে। আোিো রনমে োন’।
আহেদ েুসা োরিি ড্রাইরিং রসমে বসমে বসমে বলল, ‘এ োরি রনমে
েুমে একবাি রজমেরে। এ োরি রদমেই আবাি রবসরেল্লাহ কিমে োই’।
োরিি দিজা বন্ধ কমি োরি স্টােে রদল আহেদ েুসা।
েুেমে শুরু কিল োরি।
থপ েল আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি বারিমে।
োরিি শব্দ থপমেই থবরিমে এল থিেি থেমক থজাোও বানোিমডা ও
সুকেে। আহেদ েুসা োমদি রনমে থিেমি রেমে বসল।
আহেদ েুসা বানোিমডাি রদমক োরকমে বলল, ‘থোোমক ক্লাে
থদখামে। েুরে থিস্ট নাওরন?’
‘একেু বাইমি রেমেরেলাে’। বলল থজাোও বানোিমডা।
‘ও আো’ বমল আহেদ েুসা একেু োেল। একেু িাবল। োিপি বলল,
‘সুকেে ওিা থোোি স্যািমক রনমে োবাি সেে বমলরেল থে, জাোই, থেমে ও
থোোমক এক সংমে স্বমেে পাঠাব, একো রঠক থো?’
‘রজ স্যাি’। উত্তি রদল সুকেে।
থসািাে ো এরলমে রদমে থোখ বুজল আহেদ েুসা। িাবমে থস। রকেুিে
পি থোখ খুমল থজাোও বানোিমডাি রদমক োরকমে বলল, ‘বানোিমডা িারেো

সুরিনামেি সংকমে

81

নাসুেনমক ওিা ব্রুমকাপনমডাি রদমক োমন ব্রুমকাপনমডামে রনমে োরেল োই
না?’
‘হ্াাঁ সাি, আরেও োই েমন করি’। বলল বানোিমডা।
‘আোি েমন হে ওোং আলীমক ওিা ব্রুমকাপনমডামেই বন্দী কমি
থিমখমে’। আহেদ েুসা বলল।
‘থকন েমন কিমেন?’ বলল বানোিমডা।
‘ঐ থে ওিা বমলমে রেনজনমক একসামে স্বমেে পাঠামব। োমন
রেনজনমক োিা একরত্রে কিমব। আোি েমন হমে আহেদ হাত্তামকও ওিা
ব্রুকপনমডামেই রনমে থেমে’। আহেদ েুসা বলল।
রবিে িুমে উঠল থজাোও বানোিমডাি েুমখ। বলল আহেদ েুসামক লিয
কমি, ‘আপরন অদ্ভূে রনখুাঁে একরে অংক কমষমেন ওমদি একো উরক্তমক থকে
কমি। ধন্যবাদ আপনামক’।
‘এ অংকো রনখুাঁে রক কমি বু মল?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
থজাোও বানোিমডা একেু হাসল। বলল, ‘আপরন েমল থেমল আরে একেু
বাইমি রেমেরেলাে। আোি পারিরেে েহমল রকেু থখাাঁজ খবি রনলাে। োরিি নম্বি
দুমো থেক কমি ওিা বলল, এ নাম্বামিি দুরে োরি সামি ১১ োি সেে
ব্রুমকাপনমডাি রদমক থেমে থদখা থেমে। আজ সামি ১১োি সেে থে রেলাে
েযাডাে িারেোমক রনমে ঘেনা ঘেল ওিা থসই রেলা অরেক্রে কমিমে’।
আহেদ েুসাি থোখ দুমো েিল হমে উঠল। থস েিীি দৃরিমে একবাি
োকাল বানোিমডাি রদমক। একেু িাবল। থোখ দুরে এক সেে উজ্জ্বল হমে উঠল
আহেদ েুসাি। বলল, ‘বানোিমডা েুরে থো থোমেন্দা রিমপােে রদমল’।
েেমক উমঠ বানোিমডা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। রকন্তু পিিমেই
োিও েুমখ এক েুকমিা হারস িুমে উঠল। বলল, ‘আপরন এোও বুম
থিমলমেন?’
‘বু াি রকেুো বারক আমে’। আহেদ েুসা বলল।
‘রক?’ বলল বানোিমডা।
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‘থোমেন্দা অরিসািমদি েমধয আত্মীে বন্ধু আমে, না েুরেও থোমেন্দা
অরিসাি?’ আহেদ েুসা বলল।
রবিে িুমে উঠল বানোিমডাি থোমখ েুমখ। রকেুিে রস্থি দৃরিমে োরকমে
িইল আহেদ েুসাি রদমক। োিপি বলল, ‘আপনাি েে এেন রিেীে োনুষ
আরে জীবমন থদরখরন। আপনাি পরিেে আরে জারন না। রকন্তু আপরন সাধািে
থকউ নন’।
বমল একেু োেল বানোিমডা। পিিমেই আবাি বমল উঠল, ‘আপনাি
রিেীে অনুোনোই রঠক। আরে একজন থোমেন্দা অরিসাি। েমব আমিকো
পরিেে আোি আমে। আপরন থসো অনুোন কিমে পামিন রন’। েুমখ হারস
বানোিমডাি।
আহেদ েুসাি েুমখও হারস িুমে উঠল। বলল, ‘আমে অনুোন কিমে
পারিরন, রকন্তু এই েুহূমেে অনুোন কিমে পািরে’।
‘বলুন থো থসো রক?’ বলল বানোিমডা হারস েুমখ।
‘েুরে েুসলোন’। আহেদ েুসা বলল।
রবিে ও আনমন্দ থোখ দুমো থনমে উঠল বানোিমডাি। থস েুমে এমস
আহেদ েুসাি পামেি কামে বসল। বমল উঠল, ‘আপরন অসাধািে, অসাধািে
আপরন। রবশ্বাস করুন স্যাি, শুরু থেমকই আরে েবেমবাধ কিরে থে, এ ধিমেি
অসাধািে োনুষ আোমদি েুসলোনমদি েমধযও আমে’।
‘শুরুমে রক কমি বু মল আরে েুসলোন?’ আহেদ েুসা বলল।
‘আপরন েখন আোি েযারক্সমে উমঠন, েখনই আপনাি কপামল রসজদাি
দাে থদমখ বুর থে আপরন েুসলোন। থকান রবমশষ কািমে আপরন রশমখি
েদ্মমবশ রনমেমেন। োিপি আপরন েখন পািাোরিমবা আসাি জমন্য োরি
োইমলন, েখন থকন জারন আোি েমন হমেরেল, আপনামক আোি সহমোরেো
কিা দিকাি’। বলল বানোিমডা।
‘েুরে পািাোরিমবা আসাি রসোে রনমল থকন? এো আোমক রবরিে
কমিমে’। আহেদ েুসা বলল।
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‘োরি রিরিমে থনওো একো কািে রেল বমে, রকন্তু সবমেমে বি কািে
রেল আপনামদি সম্পমকে আোি থক েুহল। একজন েুসরলে রশখ সাজা এবং শুধু
পািাোরিমবা োবাি জমন্য একো োরি রকমন থিলা কে কো নে’। বলল
বানোিমডা।
‘রকন্তু থোোি নাে থজাোও বানোিমডা থকন?’ রজমেস কিল আহেদ
েুসা।
‘থস অমনক কো। থকামপনাস নদী েীমিি উইোমরা এলাকাে আোি
বারি। উইোমরাসহ োিরদমকি থলামকিা রেল রাইবাল ধমেে রবশ্বাসী। উইোমরা
শহমি রেল থবশ রকেু কযােরলক খৃস্টান। দূেেে এলাকা বমলই
হেমো থসখামন েখনও থকান এরশোন োেরন। উইোমরামে েখন রেল
একোই স্কুল। োরলক রেল কযােরলক খৃিানিা। থসই স্কুমল িরেে হমে হমল
সবাইমক থকান ইউমিাপীে নাে রনমে হমো। ো না হমল রবনােূমলয বই, রেরিন
ও অেে সাহােয পাওো থেমো না। থস জমন্য সবাই ইউমিাপীে নাে রনমে স্কুমল
িরেে হমো। সবাি েে আরেও আোি েুসরলে নাে েহরসন েুহাম্মাদ পরিবেেন
কমি ইউমিাপীে নাে রনমেরে’। বলল থজাোও বানোিমডা।
‘থোোি েুসরলে নাে থো খুব সুন্দি’।
বমল আহেদ েুসা একেু োেল। পিিমেই বমল উঠল, ‘এস এবাি
কামজি কোে আরস েহরসন বানোিমডা। রক কিা োে বল থো? এো থবাধ হে
রনরশ্চে থে, আহেদ হাত্তামক ওিা ব্রুমকাপনমডামেই রনমে থেমে’।
বানোিমডা একেু িাবল। োিপি বলল, ‘সুরিনামেি অরেরিক্ত আইরজরপ
এবং পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি (অপামিশন) সামবক প্রধানেন্ত্রী
আহেদ হাত্তাি সেেেক। োিা িামলাবামসন আহেদ হাত্তামক। োমদি একো
পিােশে থনো োে রকনা রেো কমি থদখুন’।
আহেদ েুসাি েুখ উজ্জ্বল হমে উঠল। বলল, ‘োমদি সামে রক থোোি
জানামশানা আমে’।
‘হ্াাঁ, অরেরিক্ত আইরজ আোি থরইনাি রেমলন। রেরন আোমক খুব থিহ
কমিন। থোমেন্দা রবিামেি জন্য রেরনই আোমক বাোই কমিন। আি
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পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি আোি এলাকাি থলাক। রেরনই
আোমক উৎসাহ রদমে পুরলমশ ঢুরকমেমেন’। বলল বানোিমডা।
‘আলহােদুরলল্লাহ। খুব সুখবি রদমল েুরে। রকন্তু বলে ওিা থকান ধমেেি
থকান এলাকাি থলাক?’ আহেদ েুসা রজমেস কিল।
‘সহকািী পুরলশ করেশনাি থকান এলাকাি োমো আরে আমেই বমলরে।
রেরন আমফ্রা-ইউমিাপীে জারে থোিীি এবং খৃিান। সৎ ও স্বাধীনমেো অরিসাি
বমল সােরিক সিকামিি আেমল রেরন অমনক রনরমহি রশকাি হন ও োি
পদাবনরে ঘমে। সােরিক শাসন পিবেেী েেোরন্ত্রক সিকামিি কামেও রেরন
সুরবোি পানরন। আহেদ হাত্তাি সিকাি োি সেোি েূলযােন কমিন এবং রেরন
দ্রুে পমদান্নরে পান। রেরন আহেদ হাত্তাি সিকািমক পিপােহীন সুরবোিক
সিকাি বমল েমন কমিন। আি অরেরিক্ত আইরজরপ আহেদ হাত্তাি এলাকাি
থলাক। অহেদ হাত্তামদি জরেদািীমেই োমদি বাস। অরেরিক্ত আইরজরপ
সামহমবি বি িাই স্কুল থেমক কমলজ জীবন পেেে আহেদ হাত্তাি সহপাঠী ও বন্ধু
রেমলন। পারিবারিক িামবই ওিা আহেদ হাত্তাি িক্ত’।
োেল বানোিমডা।
আহেদ েুসা থকান কো বলল না। রেো কিরেল। এক সেে হারস েুমখ
বলল আহেদ েুসা, ‘এই দুজন পুরলশ অরিসামিি সন্ধান পাওোমক আল্লাহি
সাহােয বমল েমন হমে। বানোিমডা েুরে োও ওমদি কামে। সব কো রেমে বল।
োিা রক বমলন, শুমন এস’। বলল আহেদ েুসা।
খুরশ হমলা বানোিমডা। বলল, ‘োহমল োরে স্যাি’।
বমল বানোিমডা উমঠ দাাঁরিমে ঘমিি বাইমি েমল থেল।
রিমি এল বানোিমডা পাকা রেন ঘঠো পি।
আহেদ েুসা শুমে থিস্ট রনরেল। বানোিমডা রিমি এমসমে একো শুমনই
আহেদ েুসা উমঠ বসল।
বানোিমডা থেেন েুমে থবরিমে রেমেরেল, থেেরন েুমে ঘমি প্রমবশ কিল।
োি হামে একো বি পযামকে এবং েুমখ হারস।
‘থোোমক থো খুব খুরশ থদখামে, রেশন সিল?’ বলল আহেদ েুসা।
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বানোিমডা বসমে বসমে বলল, ‘রেশন সিলও বলব না, বযেেও
বলবনা’।
‘না বানোিমডা, রেশন বযেে না হমলই ো সিল’। আহেদ েুসা বলল।
‘োহমল সকমল আেিা আলহােদুরলল্লাহ পিব’। বানোিমডা বলল।
‘আলহােদুরলল্লাহ কখনই করঠডশনাল নে বানোিমডা। আলহােদুরলল্লামহ
িারব্বল আলারেন ওো আলা কুমল্ল হারলন। সুখ-দুঃমখ, সািলয-বযেেো সব
অবস্থামেই আেিা আল্লাহি প্রশংসা করি। বল, থোোি কো বল’।
‘আরে প্রেে থদখা কমিরে, এরডশনাল আইরজ’ি সামে। থদখলাে ঘেনা
োাঁিা জানমে থপমিমেন। রকন্তু থহাে রেরনরে এই ঘেনাি সামে পুরলশমক জরিে
হমে রনমষধ কমিমে। রেরন বমলমেন এ বযাপামি পুরলমশি পমি রকেুই কিা সম্ভব
নে। সুেিাং ো রকেু কিাি থবসিকািীিামব কিমে হমব। বমল রেরন আোমক
রনমদেশ রদমলন সহকািী পুরলশ করেশনামিি সামে সািাৎ কিমে। রেরন ো বলাি
পুরলশ করেশনামিি কামে বমল রদমলন। এলাে সহকািী পুরলশ করেশনামিি
কামে। উদ্ভূে পরিরস্থরেি জমন্য রেরন দুঃখ প্রকাশ কিমলন। বলমলন, আোমদি
রকেুই কিাি থনই। অেবেেীকালীন সিকাি কোে রনিমপি, রকন্তু কাজ কিমেন
সুরিনাে রপপলস কংমরমসি থিানাড িেলাল এবং ‘োমেি সূেেয সোন’ (োসুস)
এি রেলক লাজপে পামলি রনমদেশ ক্রমে। স্যামিি সামে আোি কো হমেমে।
আেিা এেুকু কিমে পারি, পুরলমশি একো োরি ও রকেু থপাশাক থোোমদি
থদব। ো রকেু কিাি থোোমদি কিমে হমব’।
একেু দে রনমেই বানোিমডা োি হামেি পযামকমেি রদমক ইংরেে কমি
বলল, ‘এমে পুরলমশি পাাঁে থসে থপাশাক আমে। আি োরিো রঠক পাাঁেোে
আোমদি েরলি েুমখ োকমব’। োেল বানোিমডা।
আহেদ েুসা বলল, ‘রে. হাত্তা এখন থকাোে থস বযাপামি রকেু বমলরন?
‘হ্াাঁ, বমলমেন। সবেমশষ থোমেন্দা রিমপােে অনুসামি ব্রুমকাপনমডাি
রশবাজী কালী েরন্দমিি থপেমন োমন পরশ্চে রদমক একো বারি আমে। থস বারিি
পমিই একো রবিাে রজেমনরশোে আমে। রজেমনরশোেো জংেী সংেঠন ‘োমেি
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সূেে সোন’ (োসুস) এি থররনং থকে। এিই আঠডাি রাউঠড থলামি রে. হাত্তামক
িাখা হমেমে’। বলল বানোিমডা।
‘আলহােদুরলল্লাহ। খুব েূলযবান ইনিিমেশন রদমেমেন ওাঁিা। আেিা
রেমে খুাঁমজ েিোে রশবাজী কালী েরন্দমি। থপোে না’।
আহেদ েুসা একেু োেল এবং থপাশামকি পযামকেো থেমন রনমে রনমে
বলল, ‘থোোি রেশন আশােীে সিল বানোিমডা। পুরলশ রনমজ এযাকশমন োমব,
ো আরে থকান সেেই িারবরন। োিা থে সাহােয কমিমে ো অেূলয’। োেল
আহেদ েুসা।
‘এখন আপনাি পরিকল্পনা রক বলুন’। বলল বানোিমডা।
‘এখন পাাঁে সদমস্যি একো শরক্তশালী পুরলশ েীে েরঠে হমব। পাাঁে
সদমস্যি েমধয আেিা দুজন আরে, আি দিকাি রেনজন। েুরে োও রে. হাত্তাি
থলাকমদি েধয থেমক রেনজন থলাকমক বাোই কমি রনমে এস। োিা িামলা ুললী
োলামে পামি এবং রে. হাত্তামক উোমিি জমন্য েিমে িাজী আমে’। আহেদ েুসা
বলল।
লাি রদমে উমঠ দাাঁিাল বানোিমডা। বলল, আরে এখুরন বাোই কমি রনমে
আসরে’। েমল থেল বানোিমডা।
আধা ঘঠো পি রে. হাত্তাি বারি থেমক পাাঁেজন পুরলশ থবরিমে এল।
োমদি ইউরনিমেে বি বি অিমি থলখা রসআইরব পুরলশ।
রসআইরব (মসঠরাল ইনমিরস্টমেশন বুযমিা) পুরলশ সুরিনামেি
থবসােরিক প্রশাসমনি সবমেমে শরক্তশালী বারহনী। োিা েদমেি স্বামেে থে থকান
জােোে থে থকান সেে প্রমবশ কিমে পামি। রবনা ওোমিমঠে থে থকান কাউমক
থরিোি কিমে পামি।
পাাঁেজন পুরলমশি েমধয একজমনি ইউরনিমেেি কাাঁমধ লাল িংমেি ডবল
স্টাি। োি োমন রেরন এসরপ পেোমেি একজন রসরনেি অরিসাি। োি থকােমি
ুলামনা রিিলবাি। থশাডাি থহালস্টামি ুলামনা এে-১০। অন্যমদি কাাঁমধ
ুলামনা থস্টনোন।
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এসরপ’ি থপাশামক আহেদ েুসা এবং থজাোও বানোিমডাসহ অন্যিা
সামজেমঠেি ইউরনিমেে।
োিা েরলি েুমখ এমস থদখল, রঠক রসআইরব পুরলমশি একো োরি
দাাঁরিমে আমে।
আহেদ েুসা থজাোও বানোিমডামক বসমে বলল ড্রাইরিং রসমে এবং
রনমজ োি পামশি রসমে রেমে বসল। অন্য রেনজন থপেমনি রসমে উঠল।
সবাই উঠমল বানোিমডা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। আহেদ েুসা
বলল, ‘রবসরেল্লাহ’।
োরি স্টােে রদল বানোিমডা।
োরি েুমে েলল পরশ্চমে ব্রুমকাপনমডাি রদমক।
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৪
োিরদমক ঘুেঘুমে অন্ধকাি।
আহেদ হাত্তা অনুোন কিমে পািমে না এখন িাে না রদন। োমক
এখামন রনমে আসাি পি কেো সেে থেমে বু মে পািমে না থস। হামেি ঘরিো
োিা খুমল রনমেমে, সেে োপাি থকান উপাে থনই।
থোখ থবাঁমধ োমক রনমে এমসমে, থোখ থবাঁমধই োমক এখামন ঢুরকমেমে।
োই থস এখন থকান এলাকাে থকাোে ো জানাি সুমোে হেরন।
বযো থবদনাে থোো শিীি োি েনেন কিমে। দুই হােসহ শিীিমক
থেোমিি সামে এেনিামব থবাঁমধমে থে রেল পরিোে নিােিাি ও থকান উপাে
থনই। কে ঘঠো ধমি থস এিামব থেোমিি সামে বাাঁধা আমে? হে থো হমব নে দশ
ঘঠো। রকন্তু োি েমন হমে কমেকরদন থকমে থেমে। থোো শিীি োি পােমিি
েে রস্থি হমে থেমে। পােমিি থবদনা েন্ত্রো োমক না, রকন্তু োি শিীমি এোই
এখন প্রধান সেস্যা।
োিা োমক ধমি রনমে এমসমে োিা েুমখাশ পিা রেল। োমদি কাউমকই
থেনা োেরন। রকন্তু আহেদ হাত্তাি বু মে কি হেরন থে, োিা কািা?
হঠাৎ োি েমন পিল িারেোি কো। বুকো োি থকাঁমপ উঠল। আহেদ
েুসা রক োমক উোি কিমে থপমিমে? েরদ না থপমি োমক! না পািমল রক ঘমেমে,
বা রক ঘেমে পামি, ো িাবমে পািমে না আহেদ হাত্তা। রনঃশ্বাস বন্ধ হমে আসমে
োমে োি।
এিই েমধয ঘমি একো েীব্র লাল বারে জ্বমল উঠল। অসহনীে একো
আমলা েরিমে পিল থোো ঘমি। এি েুলনাে অন্ধকাি রেল আশীবোমদি েে।
থোখ খুলমে কি হমে আহেদ হাত্তাি।
এ সেে পরশ্চে থদওোমল ঘমিি একোত্র দিজাো রনঃশমব্দ খুমল থেল।
ঘমি প্রমবশ কিল েুমখাশধািী একজন থলাক। োি থপেন থপেন আিও োিজন
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থলাক এমস ঘিরেি থসই দিজাে দাাঁিাল। োমদিও েুমখ েুমখাশ। হামে
থস্টনোন।
ঘমি থঢাকা েুমখাশধািী এরেমে এল আহেদ হাত্তাি রদমক।
আহেদ হাত্তাি েুমখােুরখ দাাঁিাল থস। বলল, থোোি জমন্য খুরশি খবি
হাত্তা থে, থোোি থেমেমক আোমদি থলামকিা ধমি আনমে পামিরন। আোমদি
এোিজন থলাকমক খুন কমি থক একজন োমক উোি কমি রনমে থেমে।
আোমদি ধািো এই থলাকই থসরদন েরন্দি থেমক আোমদি বাি থেিজন
থলাকমক খুন কমি ওিানমডা থেমিকমক েুক্ত কমি রনমে থেমে। আোমদি রবশ্বাস
থস ওোং আলীমক উোি কিমে এমস ওিানমডামক থপমে োে। আোমদি ধািো
এই দুঃসাহসী ঘেনা থে ঘরেমেমে, থস থলাকই থসরদন আোমদি দুই োরি িরেে
নে দশজন থলাকমক খুন কমি ওিানমডাি স্ত্রীমক উোি কমিমে। আেিা জানমে
োই রে. হাত্তা, এই সবেমনমশ থলাকরে থক বা কািা?’
খুরশ হমলা আহেদ হাত্তা, দারুে খুরশ। অেেঃ িারেো এ পশুমদি হাে
থেমক িিা থপমেমে। থসই সামে কৃেেোে নুমে এল আহেদ হাত্তাি হৃদে
আহেদ েুসাি প্ররে। িারেোি রকেু হমব না বমল থে রনশ্চেো রেরন রদমেরেমলন,
ো রেরন িিা কমিমেন। রকন্তু এক িামে এে থলাক রনহে হমেমে! আহেদ
েুসামক োহমল কে কমঠাি পরিরস্থরেি থোকারবলা কিমে হমেমে!
রেোে ডুমব রেমেরেল আহেদ হাত্তা। উত্তি থপল না েুমখাশধািী। ধেমক
উঠল থস, ‘বলুন। আোি প্রমশ্নি জবাব রদন। এই সব হেযাকাঠড থক ঘরেমেমে?’
‘োমক খুাঁমজ থবি কিাি েিজ আপনামদি। আরে সাহােয কিমবা থকন?’
‘এিামব উত্তি থদমবন না। এো আপনাি সাংবারদক সমম্মলন নে থে, প্রশ্ন
পাশ কারেমে োমবন। সত্ত্বি জবাব রদন’। বলল েুমখাশধািী।
‘আপনািা সুরিনামেি অমনক িরে কমিমেন। আপনামদি থকান প্রমশ্নি
জবাব আরে থদমবা না’। আহেদ হাত্তা বলল।
‘বলমবন, বলমবন। ওোং আলীমক থেমনন?’ বলল েুমখাশধািী।
‘আপনািা থো োমক বন্দী কমি থিমখমেন’। আহেদ হাত্তা বলল।
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‘আি বন্দী কমি িাখমবা না। আোি প্রমশ্নি উত্তি না রদমল োমক এখরন
েমেি বারি পাঠামবা’।
বমল েুমখাশধািী থেমেি রদমক োরকমে বলল, ‘োও একজন রেমে ওোং
আলীমক রনমে এস’।
সংমে সংমেই একজন প্রহিী েুেল।
দু’রেরনমেি েমধয হাে বাাঁধা ওোং আলীমক রনমে ঘমি প্রমবশ কিল থস।
একুশ বাইশ বেমিি সুন্দি েুবক ওোং আলী। েীনা থেহািা। োি সামে
রকেুো থসমেরেক রেশ্রে আমে, ো োমক আিও সুন্দি কমি েুমলমে। রকন্তু রবধ্বস্ত
থেহািা োি। োোি েুল উস্কু-খুস্কু। জাো-কাপি েেলা-কুেকামনা। েরলন
থেহািা।
ওোং আলীমক থদমখই আহেদ হাত্তা বমল উঠল, ‘এরক অবস্থা কমিে
োি? োি থো থকান অপিাধ থনই’।
‘িাখুন ওসব কো। আোমদি প্রমশ্নি জবাব রদমবন রকনা বলুন’।
বমলই থস থদোমল োোমনা োবুক রনমে এমস প্রেঠড এক ঘা লাোল ওোং
আলীমক।
কাঁরকমে উঠল ওোং আলী।
বলল েুমখাশধািী, ‘সমব এক ঘা লারেমেরে। েৃেযু পেেে োি উপি
োবুমকি ঘা পিমেই োকমব, জলরদ আোমদি প্রমশ্নি জবাব রদন’।
‘থদখ এই জুলুমেি পরিেরে থোোমদি িাল হমব না’।
‘িামলা হমব না’। বমল থহা থহা কমি থহমস উঠল েুমখাশধািী। বলল,
‘িামলা হমব না থো রক হমব? েুরে আবাি প্রধানেন্ত্রী হমব থিমবে? কাল নরেমনশন
থপপাি সাবরেমেি থশষ রদন। েুরে োিা পামো না এবং থকান রদনই োিা পামব
না। িাবে থোোি দল িেোে আসমব, পালোমেমঠে আসমব? োমেও ুলমি বারল।
োিা নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমলও রনবোেন কিমে পািমব না। আোমদি
এবং আোমদি অনুমোরদে থলাক োিা থকউই প্রােেী োকমব না। সবাই প্রােেীো
প্রেযাহাি কিমব। থে প্রেযাহাি কিমব না দুরনো থেমকই োমক রবদাে হমে হমব,
রনবোেন কিাি সুমোে োি হমব না’।
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‘রকন্তু েমন থিখ, সবাি উপমি আল্লাহ আমেন’। আহেদ হাত্তা বলল।
‘আল্লাহ-োল্লাি কো আরে শুনমে োই না। এখন বলুন , আোি প্রমশ্নি
জবাব থদমবন রকনা?’
আহেদ হাত্তা রকেু বলাি আমেই ওোং আলী বমল উঠল, ‘স্যাি আপরন
এমদি থকান সহমোরেো কিমবন না। লাি হমব না। এিা এেরনমেই আোমক
থেমি থিলমব। আপরন ওমদি সহমোরেো কিমলও আপনামক আোমক ওিা
বাাঁেমে থদমব না। সুেিাং আল্লাহি উপি িিসা করুন। এমদি থকান কো শুনমবন
না’।
ওোং আলীি কো থশষ হমেই েুমখাশধািীি হামেি োবুক েুমে এল
ওোং আলীি রদমক। োিপি োবুমকি এমলাপাোরি থোবল পিমে লােল োি
উপি অরবিােিামব।
িমক্ত রিমজ উমঠমে ওোং আলীি জাোকাপি। থেম ি উপি এরলমে
পমিমে োি থদহ। রকন্তু ওোং আলীি েুমখ শব্দ থনই। দাাঁমে দাাঁে থেমপ থস সহ্
কিমে অসহনীে েন্ত্রো। রেৎকাি কিমল, কাাঁদমল ওমদি উৎসাহ আিও বািমব,
আি দুবেল হমে পিমবন আহেদ হাত্তা। অসহ্ েন্ত্রোি েমধযই এসব িাবমে ওোং
আলী।
আহে, িক্তাক্ত, লুরেমে পিা থদমহি উপিই অরবিাে োবুক োলামে
েুমখাশধািী।
থোখ বন্ধ কমিমে আহেদ হাত্তা। েমন েমন আকুল প্রােেনা কিমে থস, ‘থহ
আল্লাহ, ওোং আলীমক েুরে িিা কি, বাাঁোও েুরে োমক। আরে আহেদ েুসাি
নাে ওমদি রদমে োই না। আহেদ েুসাও োন, সুরিনামে োি আেেমনি কো
থোপন োকুক’।
থেম ি উপি েিােরি রদমে কােিারেল ওোং আলী।
এক সেে থদখা থেল োি কােিানী কমে থেমে। থেমে োমে োি
েিােরি।
এো থদমখ রেৎকাি কমি উঠল আহেদ হাত্তা, থোেিা খুন কমি থিলমল
ওোংমক’।
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বমলই উপি রদমক েুখ েুমল কাঁরকমে উঠল আহেদ হাত্তা, ‘থহ আল্লাহ
েুরে বাাঁোও ওোং আলীমক’।
োি কঠঠ রবশাল ঘিোে ধ্বরনে প্ররেধ্বরনে হমলা।
রঠক এই ধ্বরন প্ররেধ্বরনি সামে হঠাৎ রেমশ থেল কমেকো থস্টনোন ও
থেরশন রিিলবামিি অবযাহে ুলরল বষেমনি শব্দ।
ঘমিি দিজাে দাাঁিামনা োি থস্টনোনধািী েুমে থেল ওরদমক।
অরবিাে ুললীি শব্দ োিা আি রকেু থশানা োমে না।
হামেি োবুক থেমে থেমে েুমখাশধািীি। োি হামে উমঠ এমসমে
রিিলবাি। দু’থোখ দিজাি রদমক রস্থি রনবে। থবাধ হে োি থস্টনোনধািী রক
খবি আমন োিই অমপিা কিমে।
না োিা এল না।
রকন্তু দ্রুে ুলরলি শব্দ এরেমে আসমে এরদমক।
এ সেে একজন থস্টনোনধািী েুমে এল ঘমি। বলল হাাঁপামে হাাঁপামে,
‘বস, রসআইরব পুরলশ এমসমে। ওপমিি ঘিুলমলা োিা সােে কমিমে। োিা
আঠডাি রাউঠড থলামি নােমে োইমল আোমদি থলামকিা বাাঁধা থদে। বাধা
অোন্য কমি োাঁিা এুলমে োইমল আোমদি থলাকিা ুললী োলামে থেমল োিা
পাল্টা ুলরল বষেে শুরু কমি। ওিা এরেমে আসমে’।
‘কেজন পুরলশ?’
‘ঢুমকমে োিজন পুরলশ’।
‘োিজনমক থশষ কিমে এেিে লামে?’
‘েমন হে ওপমি আোমদি থকান থলাক থবাঁমে থনই। এখন রনমে আোমদি
রেনজন থস্টনোনধািী রেমে ওমদি বাধা রদমে’।
‘েল থদমখ আরস পুরলমশি বাচ্চামদিমক’। বমল থস েুেল দিজাি রদমক।
োি থপেমন থস্টনোনধািী।
দিজা ওিা পাি হমেই অরবিাে ুললীি াাঁক এমস ওমদি রঘমি ধিল।
থোমখি রনরেমষ দিজাি েুমখ লুরেমে পিল োমদি দুজমনি াাঁ িা থদহ।
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েুখ উপমি েুমল আহেদ হাত্তা করম্পে কমঠঠ উচ্চািে কিল,
আলহােদুরলল্লাহ।
পিিমেই দুজন পুরলশ অরিসাি ঘমি প্রমবশ কিল।
একজন েুমে এল আহেদ হাত্তাি কামে। বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন রঠক
আমেন? থেম ে ওরক ওোং আলী?’
‘আপরন আহেদ েুসা? পুরলমশি থপাশামক?’ রবরিে কঠঠ আহেদ
হাত্তাি।
আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি বাাঁধন খুমল রদমে রদমে বলল,’ও রক ওোং
আলী?’
‘হ্াাঁ’।
‘রঠক আমে থস?’
‘আল্লাহি ইো’।বলল আহেদ হাত্তা।
বাাঁধন থখালা হমে থেমল েুমে থেল আহেদ েুসা ওোং আলীি কামে এবং
পাাঁজামকালা কমি েুমল রনল োমক। সামেি পুরলশ সামজেঠেমক আহেদ েুসা বলল
আহেদ হাত্তামক েলমে সাহােয কিাি জমন্য।
‘পাাঁজামকালা কমি রনমে একেু এুলমেই থোখ খুলল ওোং আলী। োকাল
আহেদ েুসাি রদমক।
‘ওোং আলী েুরে রঠক আে?’ বলল আহেদ েুসা োমক লিয কমি।
‘শুকরিো, আোমদি বাাঁরেমেমেন স্যাি। ওিা বমল, সব পুরলশ নামক
ওমদি। সব পুরলশ ওমদি অবশ্যই নে’। বলল ওোং আলী অমনকো আেন্ন
স্বমি।
‘অবশ্যই নে, ওোং’। আহেদ েুসা বলল।
আহেদ েুসাি উমঠ এল রাউঠড থলামি।
রাউঠড থলামিি রসাঁরিি েুমখ দাাঁরিমে রেল আিও দুজন রসআইরব পুরলশ।
আহেদ েুসা রাউঠড থলামি উমঠ এমল োমদি একজন বলল, ‘স্যাি বাইমিি
থেমে অমনক থলাক জমেমে। ওরসসহ োনাি কমেকজন পুরলশ এমসমে। ওিা
থিেমি ঢুকমে োরেল, রকন্তু থেমে দাাঁিামনা বানোিমডা ওমদি বাধা রদমেমে’।
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‘োনাে খবি থক রদমেমে, এমদি থকউ রক?’ আহেদ েুসা বলল।
‘থকউ থবাধহে খবি থদেরন। োনা নারক পামশই। থোলা-ুলরলি শব্দ শুমন
ওিা এমসমে’।
‘রঠক আমে, েল’।
বমল আহেদ েুসা আমে আমে েলল। োি থপেমন আহেদ হাত্তা। সব
থশমষ রেনজন পুরলশ।
হঠাৎ আহেদ েুসা েেমক দাাঁিাল। আহেদ হাত্তাি রদমক োরকমে বলল,
রে. হাত্তা, আপনাি োমেি জাোো রোঁমি খুমল থিলুন’।
আহেদ হাত্তাি উমেমশ্য কো থশষ কমিই একজন পুরলশমক লিয কমি
বলল আহেদ েুসা, ‘েুরে থোঁিা জাোোি একো অংশ িমক্ত রিরজমে রে. হাত্তাি
কপামল থবাঁমধ দাও োমে বযামঠডজ বাঁধা জাোি একো অংশ েুমখি একপাশ রদমে
থনমে আমস। আেিা োই সামবক প্রধানেন্ত্রী রে. হাত্তামক োনাি পুরলশসহ থকউ
না রেনুক এবং থসই সামে োমদি এোও বু ামে হমব থে, জরুিী অবস্থাে রে.
হাত্তাি জাো রোঁমি োি কপামল বযামঠডজ বাাঁধা হমেমে’।
আহেদ েুসাি কো থশষ হবাি আমেই রে. হাত্তা োি োমেি জাো রোঁমি
থিমলমে।
থেম ি এখামন ওখামন লাশ। িমক্ত িাসমে থেম । থসই িমক্ত জাোি
একো অংশ রিরজমে একজন রসআইরব পুরলশ আহেদ হাত্তাি কপাল ও োো
জুমি বযামঠডজ থবাঁমধ রদল।
এমকমো োমে জাো থনই। োি উপি থোমখি প্রাে পেেে নাোমনা
বযামঠডজ ও অমধেক েুখ ঢাকা। থেনাই োমে না আহেদ হাত্তামক।
‘িাইন হমেমে’। বলল আহেদ েুসা।
আবাি হাাঁেমে শুরু কিল থস।
থবরিমে এল বারি থেমক।
বাউঠডািী ওোমলি সামেি রীমলি থেেরে বন্ধ। রীল থেমেি এ পামি
দাাঁরিমে আমে পুরলশ থবমশ বানোিমডা। ওপামি দাাঁরিমে আমে কমেকজন পুরলশ।
পুরলমশি থপেমন থক েুহলী রকেু োনুষ।
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েে েে কমি থহাঁমে আহেদ েুসা থেমে দাাঁিামনা বানোিমডাি কাোকারে
হমেই বলল, ‘থেে খুমল দাও, এমদি োরিমে েুলমে হমব’।
আহেদ েুসাি থকামল পাাঁজামকালা কমি ধমি িাখা আহে িক্তাক্ত ওোং
আলী।
থেে খুমল থেল।
থেমেি সােমন থপ াঁমে আহেদ েুসা পুরলশমদি রদমক োরকমে বলল,
‘োনাি ওরস সামহব থক?’
থেে থখালাি সামে সামে থেমেি ওপামি দাাঁিামনা োনাি পুরলশিা থেমেি
এক পামশ সমি দাাঁরিমেরেল।
োমদি একজন এক ধাপ সােমন এরেমে এমস আহেদ েুসামক স্যালুে
কমি বলল, ‘আরে স্যাি’।
‘আপনামদি োনাি পামশ রক্ররেনালমদি এে বি আড্ডা রেল?’ বলল
আহেদ েুসা।
োনাি ওরসি েূমখ একো রবব্রে িাব িুমঠ উঠল। বলল, ‘আেিা
জানোে এিা খুব িামলা থলাক স্যাি। সােরদন আমে একজন েন্ত্রী এমদি একো
পুরুষ্কাি রবেিেী অনুিামন এমসরেমলন। উপমিি পুরলশ অরিসামিিাও োম
োম এখামন আমসন’।
‘সবাইমক এিা থবাকা বারনমেরেল। আোমদি উোি কিা এ দুজন
থলাকমক োিা রকডন্যাপ কমি এমনরেল। আোমদি থপ াঁেমে থদিী হমল এমদি
থেমিই থিলমো ওিা’।
বমল একেু থেমেই আহেদ েুসা আবাি বলল, ‘ওরস সামহব আপনািা
থিেমি রেমে লামশি বযবস্থা করুন। ো থদখমলন ও শুনমলন োি উপি একো
োেলা থিকডে করুন। এমদি হাসপাোমল থপ াঁরেমেই প্রমোজনীে আিও রবষে
আরে আপনাি োনামক জারনমে থদব’।
আহেদ েুসা োেমেই ওরস থলাকরে বমল উঠল, ‘আোমদিমক এেিে
থিেমি ঢুকমে থদেরন স্যাি’।
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হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আোি রনমদেশ রেল কাউমক ঢুকমে না
থদবাি। োনাি পুরলশও ঢুকমে পািমব না, থস রনমদেশ আোি রেল না। থস িূল
কমিমে। েমব থস আোি রনমদেশ পালন কমিমে’।
‘ধন্যবাদ স্যাি। আরে বুম রে’। বলল োনাি ওরস।
‘ধন্যবাদ ওরস সামহব। আপনািা োহমল থিেমি োন। আেিা েরল’।
বমল আহেদ েুসা প্রােীমিি বাইমি দাাঁিামনা োরিি রদমক েলল।
থক েুহলী োনুষ োিা থেমেি বাইমি রেল োিা দূমি সমি থেমে।
আহেদ েুসাি সামে বাইমি থবরিমে এল সবাই।
সবাই োরিমে উঠল।
োরিি থপেমন রেনজন রসআইরব পুরলশমবশীি সামে থোলা হমলা
আহেদ হাত্তা ও ওোং আলীমক। আি োরিি ড্রাইিং রসমে বসল বানোিমডা। োি
পামশ আহেদ েুসা।
োরি েখন েলমে শুরু কমিমে। আহেদ েুসা বলল, ‘ধন্যবাদ
বানোিমডা’।
‘রক জমন্য স্যাি?’ বলল বানোিমডা।
‘েুরে থেমে োনা পুরলশমক থঠরকমে িাখমে থপমিরেমল এজমন্য’।
আহেদ েুসা বলল।
‘ওরস সামহব থজািাজুরি শুরু কমিরেমলন থঢাকাি জমন্য। বলরেমলন থে,
রনশ্চে রসআইরব’ি রকেু িূল হমে। এখামন োিা োমকন োিা সিকামিিই থলাক।
আেিা োমদি রেরন। আরে রসআইরব’ি স্যামিি সামে কো বলমলই রেরন সব
বু মবন’। আরে ধেক রদমে বমলরেলাে, থেমেি এক ইরি থিেমি ঢুকমল ুলরল
কিমবা। োিা আি থঢামকরন, রকন্তু েজিারেল’। বলল বানোিমডা।
‘েুরে রঠক কমিে। ধন্যবাদ বানোিমডা’। আহেদ েুসা বলল।
‘ধন্যবাদ স্যাি’। বানোিমডা বলল।
েীি থবমে েলরেল োরি।
রকেুিমেি েমধয ব্রুমকাপনমডাি বাইমি থবরিমে এল োরি। িাস্তা থেমি
প্রমবশ কিল জংেমল।
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জংেলো একো রেলা, রেলাি থশষ প্রামে এমস দাাঁিাল োরি। রেলাি
পমিই রবশাল এক জলাশে।
থসখামন একো োইমক্রা দাাঁরিমেরেল।
আহেদ েুসা লাি রদমে োরি থেমক নােল। সামে সামে সবাই থনমে
পিল।
পরিকল্পনা আমেই কিা রেল। সবাই পুরলমশি থপাশাক খুমল োইমক্রামে
িাখা রনজ রনজ থপাশাক পমি রনল। পুরলমশি থপাশাক থিমখ রদল রসআইরব
পুরলমশি োরিমে। আহেদ হাত্তামক নেুন থপাশাক পিামনা হমলা।
োইমক্রামে আমেই থোলা হমেমে ওোং আলীমক। আহেদ হাত্তাও
োইমক্রামে উঠমলন।
আহেদ েুসা অন্যমদি রনমে রসআইরব পুরলমশি োরিোমক থঠমল রনমেি
জলাশমে থিমল রদল।
োিপি সবাই োরিমে উমঠ বসল।
এবািও ড্রাইরিং রসমে বানোিমডা।
োরি স্টােে রনল।
উমঠ এল োমদি োরি পািাোরিমবা হাইওমেমে।
সন্ধযাি অন্ধকাি েখন োে হমে উমঠমে। োরিমেই োেরিমবি নাোজ
পমি রনল সবাই। নাোজ পিল বানোিমডাও। নাোজ থশমষ বানোিমডা বলল,
‘েেরদন রামে পরিবামিি সামে রেলাে নাোজ পমিরে। আজ পমনি বেি পি
আবাি নাোজ পিলাে। খুব িাল লােল। েমন হমে আজ আরে নেুন োনুষ’।
আবাি োরি েলমে শুরু কিল পািাোরিমবাি উমেমশ্য।
‘রে. আহেদ েুসা, আপনামক ধন্যবাদ। আপনামদি পুরলমশি থপাশামক
থদমখ থে রবিমেি সৃরি হমেরেল ো আোি এখনও কামেরন’। বলল আহেদ হাত্তা
নাসুেন। প্রেে েুখ খুলল থস।
‘এ জমন্য ধন্যবাদ রদমে হমব এযরডশনাল আইরজরপ ও পািাোরিমবাি
সহকািী পুরলশ করেশনািমক। আপনাি স্বামেে ওিা এই সহােো রদমেমেন’।
আহেদ েুসা বলল।
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‘রকন্তু ওমদি সামে থোোমোে হমলা রক কমি?’ পুনিাে রজমেস কিল
আহেদ হাত্তা।
‘এজন্য ধন্যবাদ রদমে হমব বানোিমডামক। থসই থোোমোে কমি
পুরলমশি থপাশাক ও পুরলমশি োরিি বমন্দাবস্ত কমিমে’। বলল আহেদ েুসা।
‘রকন্তু বানোিমডা এো রকিামব কিল? থস থো রনও রনকািীি থলাক।
সকামল এমসমে পািাোরিমবামে’। আহেদ হাত্তা বলল।
‘ও! আপরন জামনন না। োি আিও দুরে বি পরিেে আমে। একরে হমলা,
থস একজন থোমেন্দা অরিসাি। েযারক্সকযাব োলামনা োি একো েদ্মমবশ।
োোিা পািাোরিমবাি সহকািী পুরলশ করেশনাি আপনাি িক্ত ও োি এলাকাি
থলাক। এযরডশনাল আইরজ আপনাি থলাক এবং বানোিমডাি পূবে পরিরেে।
সুেিাং োমদি সামে সািাে কিমে োি অসুরবধা হেরন’। আহেদ েুসা বলল।
‘ধন্যবাদ বানোিমডা’। বলল আহেদ হাত্তা।
আহেদ েুসা েরিঘরি কমি বমল উঠল, ‘একেু পমি ধন্যবাদ থদমবন।
বলমে িূমল থেরে, বানোিমডাি আমিকো বি পরিেে আমে। থস েুসলোন’।
‘ও! অরিনন্দন বানোিমডা। থদখরে, আল্লাহ আোমদিমক সব রদক
থেমকই সাহােয কমিমেন’। উেরসে কমঠঠ বলল আহেদ হাত্তা।
একেু থেমেই আহেদ হাত্তা আবাি বমল উঠল, ‘রে. আহেদ েুসা
আপনামক আপনাি রেেমক ধন্যবাদ। আপনািা থপ াঁেমে আমিকেু থদিী হমল
ওোং আলীমক বাাঁোমনা থেমো না’।
‘আল্লাহ থেো থেমেমেন, থসোই হমেমে। সব প্রশংসা োাঁিই’। আহেদ
েুসা বলল।
‘আলহােদুরলল্লাহ। িারেো থকাোে রে. আহেদ েুসা?’ বলল আহেদ
হাত্তা।
‘আপরন ওিানমডামক থেমনন, েেিামে েরন্দমিি বন্দীখানা থেমক োমক
উোি কমিরে, িারেো োি বারিমে আমে। ওিানমডাি থবান রবশ্বরবদযালমে
পমি এবং িারেোি সামে পরিরেে’। আহেদ েুসা বলল।
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আপরন রঠক রসোে রনমেমেন আহেদ েুসা। োমক বারিমে িাখা রঠক
হমো না এবং অন্য থকাোও োমক িাখাও থেে না’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘রকন্তু ওিানমডািা খুব রবপমদ। থস রকডন্যাপ হমেরেল, োি স্ত্রীমকও
রকডন্যাপ কমি রনমে োরেল। োমদি বারি আক্রাে হওোি সম্ভাবনা আমে।
রেলক লাজপে পামলি ‘োসুস’-এি থলাকিা এি সামে জরিে’। আহেদ েুসা
বলল।
‘সবেনাশ। োহমল…….’।
কো থশষ না কমিই থেমে থেল আহেদ হাত্তা। োি কমঠঠ উমিে।
‘একো রবরহে না হওো পেেে আরে ওখামন োকাি রসোে রনমেরে’।
আহেদ েুসা বলল।
‘রকন্তু োমদি এ রবপদ থকন?’ রজমেস কিল আহেদ হাত্তা।
‘এি থপেমন ুলরুেি একো কারহনী আমে। আপনামক পমি বলব। েমব
একো কো বমল িারখ ওিানমডামদি থেমিক পরিবাি ও োমদি রবিান দুমেেি
একো েুসরলে বযাকরাউঠড আমে’। আহেদ েুসা বলল।
‘অদ্ভূে কো থশানামলন আহেদ েুসা। েল্প শুমনমেন, না এি থপেমন
থকান িযাক্ট আমে?’ রবিে-রবজরিে কমঠঠ বলল আহেদ হাত্তা।
‘িযাক্ট আমে, রূপকো নে’। থহমস বলল আহেদ েুসা।
‘েবু আোি কামে অরবশ্বাসই েমন হমে’। রেরেে কমঠঠ বলল আহেদ
হাত্তা।
‘আপনাি সংশে ইনশাআল্লাহ দূি হমব’।
কোো থশষ কমিই আহেদ েুসা একেু োেল এবং পিিমেই আবাি
বমল উঠল, ‘আপরন থকাোে উঠমবন রঠক কমিমেন? বারিমে রনশ্চে নে?’
‘আপনাি েে োই আহেদ েুসা’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘কালমক নরেমনশন থপপাি সাবরেে পেেে অেে আপনাি একেু সমি
োকা দিকাি’। আহেদ েুসা বলল।
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‘আরেও োই িাবরে। োহমল আোমদি আিও একো থিস্ট হাউজ
আমে, থসখামন উঠমে োই। ওোও একো প্রাইমিে বাসাি েে। আোি পরিবাি
োিা এি সন্ধান আি থকউ জামননা’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘রনিাপত্তা বযবস্থা ওখামন থকেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘থেমেি রসরকউরিরে বমক্স দুজন কমি সাবেিরেক প্রহিী োমক। ওখামন
রেমে আিও রকেু বািরে বযবস্থা কমি থিলা োমব’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘রঠক আমে, োমদি সামে বানোিমডা এবং এিা রেনজনও আপনাি
ওখামন োকুক’। আহেদ েুসা বলল।
‘ওিা রেনজনমো োকমবই। বানোিমডা োকমল খুবই িামলা হে। আরে
খুবই কৃেে হমবা’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘রঠক আমে, োহমল এই কোই। আরে আপনামদি ওখামন নারেমে
ওিানমডাি ওখামন োমবা’। আহেদ েুসা বলল।
‘ওখামন থো আপনাি থেমেই হমব। রকন্তু আোেী কাল রনমে রক রেো
িাবনা কিমেন। আরে রকেুই িাবমে পািরে না’।
‘নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিমে োওোি রবষে রনমে কাল সকামল
আেিা িাবব। বানোিমডামক কো বলমে হমব সহকািী পুরলশ করেশনামিি
সামে। ইমোেমধয আপনামক থে কাজো কিমে হমব থসো হমলা, আপনামদি
রনবোেনী অরিমসি োিরদকো কাউমক বু মে না রদমে আপনামদি রনমজমদি
থলাকমদি দখমল আনমে হমব। কোে আপরন োমবন থসো োমদি জানামনা হমব
আপরন থসখামন থপ াঁোি ৫ রেরনে আমে। োমদি দারেে হমব রনবোেনী অরিমস
থঢাকাি পেোমক রনিাপদ িাখা’। আহেদ েুসা বলল।
‘হ্াাঁ, এ বযবস্থা আরে িামেই রঠক কমি থিলব’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘বারক কাজো আরে কিব। আিও কিেীে োকমল থসো সহকািী পুরলশ
করেশনাি কিমবন’। আহেদ েুসা বলল।
‘ধন্যবাদ রে. আহেদ েুসা। এখন োরিো সােমনি এরিরনউ ধমি ডান
রদমক োমব’। এই এরিরনউ-এি থশষ োোে সুরিনাে নদীি একদে েীমিি উপি
থিস্ট হাউজো’। বলল আহেদ হাত্তা।
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আি োত্র দশ রেরনমেি েমধযই োরিো থপ াঁমে থেল এরিরনউরেি থশষ
োোে সুরিনাে নদীি েীমি।
োরি দাাঁিাল।
‘রে. হাত্তা, ওোং আলীি রেরকৎসা রনশ্চে বাসাে োমন এখামনই হমব?’
আহেদ েুসা বলল।
‘হ্াাঁ, রে. আহেদ েুসা। রনজস্ব রক্লরনক আমে, েবু থকান রুাঁ ক রনমে
োইনা। এখামন থকান অসুরবধা হমব না। আোমদি পারিবারিক ডাক্তািমক
থেরলমিান কিমল এখুরন এমস োমব’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘আপরন রঠক রসোে রনমেমেন রে. হাত্তা’। আহেদ েুসা বলল।
বানোিমডা থনমে থেমে ড্রাইরিং রসে থেমক। থপেমন ওিা নারেমে রনমে
ওোং আলীমক। থশমষ নােমলন আহেদ হাত্তা।
আহেদ েুসাও নােল।
প্রশস্ত োরি বািান্দা।
থিস্ট হাউজরে োিেলা। খুব সুন্দি থদখমে।
রে. হাত্তা, এখানকাি থেরলমিান নাম্বািরে রদন’। বলল আহেদ েুসা,
আহেদ হাত্তামক লিয কমি।
‘উপমি েলুন আহেদ েুসা, একেু থদখমবন’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘না রে. হাত্তা, থপাশাক আশামকি এই অবস্থা রনমে নে’। আহেদ েুসা
বলল।
িক্তাক্ত ওোং আলীমক থকামল থনো আহেদ েুসাি দুহাে ও সােমনি
রদকো িমক্ত রিমজ রেমেরেল। জাো পাল্টামলও নেুন সাদা শােেো নি হমে থেমে
িমক্তি দাে থলমে।
‘রঠক, োহমল আজ নে’। বমল আহেদ হাত্তা রকেু দূমি দাাঁরিমে োকা
থকোি থেকামিি রদমক এরেমে থেল। োমক রকেু বলমেই থস পমকে থেমক একো
কাডে থবি কমি রে. আহেদ হাত্তাি হামে রদল। আহেদ হাত্তা কাডেরে রনমে আহেদ
েুসামক রদল।
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আহেদ েুসা কামডে একবাি থোখ বুরলমে থদখল োমে থিস্টহাউমজি
রঠকানা ও থেরলমিান নম্বি দুই-ই িমেমে।
‘োহমল েরল রে. হাত্তা’। বমল আহেদ েুসা হাত্তাি সামে হ্াঠডমশক কমি
এুলমলা ওোং আলীি রদমক।
ওোং আলীমক েখন থেোমি থোলা হমেমে। পূেে সোমন এখন ওোং
আলী।
আহেদ েুসা োি োোে হাে বুরলমে বলল, ‘সব রঠক হমে োমব
ইোংেযান। আল্লাহ থোোমক সেি সুস্থ করুন’।
ওোং আলী প্রশ্নমবাধক দৃরিমে োকাল অপরিরেে ও অসাধািে
আকষেেীে েুবক আহেদ েুসাি রদমক। রবিে িুমে উঠল োি থোমখ িমক্তি দাে
লাো আহেদ েুসাি জাো-কাপি থদমখ।
পামশ এমস দাাঁরিমেরেল আহেদ হাত্তা নাসুেন। থস ওোং আলীমক বলল
আহেদ েুসাি রদমক ইংরেে কমি, ‘ইরনই আোমদি উোি কমিমেন ওোং।
সংোহীন অবস্থাে থোোমক থকামল কমি থবি কমি এমনমেন ইরনই। আিও
অমনক েেকপ্রদ কারহনী আমে, শুনমব েুরে’।
আহেদ েুসা থসাজা হমে দাাঁরিমেমে।
পামশি বানোিমডামক উমেশ্য কমি বলল, ‘সাবধান থেমকা বানোিমডা’।
‘রজ্ব স্যাি। থদাো করুন’। বলল বানোিমডা।
‘িামেই থোোি সামে একবাি আরে কো বলব। থোোমক সকামলই
সম্ভবেঃ সহকািী পুরলশ করেশনামিি কামে থেমে হমব’।
‘রঠক আমে স্যাি। আরে সব সেমেি জন্য প্রস্তুে’। বলল বানোিমডা।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আি স্যাি নে বানোিমডা। েুসলোনিা
সবাই িাই িাই’।
‘আরস’। বমল সবাইমক সালাে জারনমে আহেদ েুসা এমস োরিমে
উঠল।
স্টােে রনমে োরি উমঠ এল এরিরনউমে।
েুেল োরি পূবে পািাোরিমবাি থেমিক থস্টমেি রদমক।
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ওিানমডামদি থেমিক থস্টমেি এলাকাে থপ াঁমে থেমে আহেদ েুসা।
থেমিক থস্টে এি নাে েমন পিাে আহেদ েুসাি েমন প্রশ্ন জােল
‘থেমিক’ থকান িাষাি শব্দ। থডরনস, পেূেেীজ, িযারনশ রকংবা ইংমিজী িাষাে
এ ধিমেি শব্দ থনই। সুরিনামেি থকান িাষািও শব্দ এো নে। আরফ্রকান থকান
িাষা থেমকও এ শব্দ আমসরন। ওিানমডািা োিাও অমনকমক রজমেস কমি
আহেদ েুসা এ শমব্দি থকান হরদস পােরন। কািও নাে অনুসামি হেমো এই
নােকিে কিা হমেমে। রকন্তু এেন নােমো কামিা হবাি কো নে।
আহেদ েুসাি োরি এখন েলমে থেমিক থস্টমেি বাউঠডািী ওোমলি
পাশ রদমে।
রবশাল থেমিক থস্টেরে োিরদক থেমক বাউঠডািী প্রােীি রদমে থঘিা।
থেমিক থস্টমেি পরশ্চে পামশ সিকািী অরিস এলাকা। রবমশষ কমি থকােে
িবনুলমলা এখামন অবরস্থে। উত্তি পামশ সেুদ্র উপকূমলি সোেিামল রবশাল
এলাকা জুমি থসনা োউরন এবং থসনা বারহনীি সদি দিেি। দরিমেি বাউঠডািী
ওোমলি সোেিামল ওমসোন হাইওমে। হাইওমেরে সােমন বীে পেেে এরেমে
রেমে উত্তি রদমক থোি রনমে বীমেি পরশ্চে প্রাে ধমি এরেমে থেমে উত্তি
সুরিনামেি রদমক। থেমিক থস্টমেি পূবে বাউঠডািী ওোমলি ধাি থঘাঁমষই এ িাস্তা
উত্তমি এরেমেমে। আি থেমিক থস্টমেি দরিে বাউঠডািী প্রােীমিি পমিই থে
ওমসোন হাইওমে োি সোেিামলই সুরিনাে নদী বমে থেমে সােমিি রদমক।
সবরদক থেমকই থেমিক থস্টমেি অবস্থান অেযে থলািনীে। খুব িামলা
লামে থেমিক থস্টে আহেদ েুসাি। আহেদ েুসাি েখন িামলা থলমেমে, েখন
সবািই িামলা লাোি কো। োি উপি এি সামে থোে হমেমে থেমিক থস্টমেি
োরেি েলাে জাহাজ থবা াই স্বেে েজুদ োকাি কো। সব রেরলমেই আজ
েহারবপদ থেমপমে থেমিক থস্টমেি োোে।
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থেমিক থস্টমেি একোই োত্র থেে। থসো দরিে প্রােীমি, ওমসোন
হাইওমেি েুমখােুরখ।
থেমিক থস্টমেি দরিে বাউঠডািী প্রােীমিি সোেিামল ওমসোন
হাইওমে ধমি েলমে আহেদ েুসাি োরি।
থেমিক থস্টমেি থেে আি থবরশ দূমি নে। থেমেি দুপামশি দুরে আমলা
থদখমে পামে আহেদ েুসা।
হঠাৎ একো েীক্ষ্ণ ও ককেশ শব্দ কামন এল আহেদ েুসাি।
শব্দো সােমন থেমকই আসমে।
সােমন োরকমে উৎকেে হমলা আহেদ েুসা।
হ্াাঁ, শব্দো থেমিক থস্টমেি থেে থেমক আসমে। থকউ িািী িড রদমে
থেন থেমে আঘাে কিমে।
বুকো েযাৎ কমি উঠল আহেদ েুসাি। থকউ রক বাইমি থেমক থেে
থখালাি থেিা কিমে।
োরিি েরে থলা কমি রদমেরেল আহেদ েুসা। এখন এমকবামি োরেমে
রদল োরি।
আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে উাঁরক োিল। থেমেি আমলাে থস
থদখমে থপল থেমেি সােমন দুরে রেরন োইমক্রা দাাঁরিমে আমে।
দুজন থলাক োমদি হামেি িড রদমে থেমে আঘাে কিমে আি ডাকমে
কাউমক। রনশ্চে থেেেযানমক।
দুরে োরিই অপরিরেে োমন ওিানমডামদি নে। আি োরি দুরে
ওিানমডামদি হমে পামি না এই কািমে থে, ওিানমডািা থেমে ধাক্কাবাি কো
নে। রনরদেি সংমকে আমে থস সংমকে অনুসামি হেে বাজামলই রকংবা থোকা
রদমলই দিজা খুমল োে।
সুেিাং োরি দুরে বাইমিি।
ঘরিি রদমক োকাল আহেদ েুসা। িাে ১১ো বামজ। এ সেে খবি না
রদমে বাইমিি থকউ থেমিক থস্টমে আসাি কো নে। োহমল রক ঐ শত্রুমদি থকউ?
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আহেদ েুসা োরিি আমলা আমেই রনরিমে রদমেমে। োরিোমক
প্রােীমিি পামশ অন্ধকাি এলাকাে সরিমে রনল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা থহালস্টামি হাে রদমে োি এে-১০ একবাি িশে কিল।
োিপি োরি থেমক থনমে এল আহেদ েুসা।
োরি থেমক থনমে আহেদ েুসা প্রােীমিি থোিা ধমি োোন্ধকামিি েমধয
রদমে রবিামলল েে রনঃশমব্দ এুলমে লােল। থদোমলি থোিা রদমে োম োম
থোেখাে োে-োেিা োকাে এুলমে োি সুরবধা হমলা।
থেমেি একদে পামশ একো থোট্ট োমেি আিামল ুলাঁরি থেমি বসল
আহেদ েুসা। থেমেি সবো থদখা োে থসখান থেমক।
আহেদ েুসা থদখল, থে দুজন িড রদমে দিজাে আঘাে কমি
থেেেযামনি দৃরি আকষেমেি থেিা কিরেল, োিা থেে থেমক সমি োরি দুরেি কামে
এমস বলল, ‘এিামব দিজা থখালা োমব না’। এি পমিই োরি থেমক একজমনি
িািী কঠঠ ধ্বরনে হমলা, ‘থোেিা সবাই থনমে পি। থেে েপকামে হমব’। কঠঠরে
থেমে োবাি সংমে সংমেই দুোরি থেমক দশজন থলাক থনমে এল। োমদি সবাি
হামে থস্টনোন। সােমনি োরিি সােমনি রসে থেমক সবেমশমষ নােল থেরুো
ইউরনিিে পিা কপামল রেলক আাঁকা প্রাে েেিুে দীঘে একজন েধযবেসী োনুষ।
থনমেই থস বলল, ‘সবাই থেে রডঙামনাি দিকাি থনই। োিজন থেমেি উপমি
উঠমব। দুজন পাহািা থদমব আি দুজন রনমে থনমে থেে খুমল থদমব’।
আহেদ েুসা রেো কিল, ওমদিমক থেে খুমল থিেমি থঢাকাি সুমোে
থদো রঠক হমব না। এমদি েরেি এখন আহেদ েুসাি কামে পরিষ্কাি। এিা
রেলক লাজপে পামলি ‘োমেি সূেে সোন’ দমলি থলাক রনশ্চে। এমসমে
ওিানমডাি বারিমে হেযা অরিোমন।
আহেদ েুসা োি এে-১০থক ওমদি রদমক োক কিল। োিপি েজেরন
রনমে থেল এে-১০ এি ররোমি।
উমঠ দাাঁিাল আহেদ েুসা। বমল উঠল উচ্চ কমঠঠ, ‘আপনামদি েেলব
রসে হমব না। সবাই অস্ত্র থিমল রদন’। েুরিি েীক্ষ্ণ িলাি েে ধািামলা আহেদ
েুসাি কঠঠস্বি।
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ওিা সবাই েেমক রিমি োরকমেরেল আহেদ েুসাি রদমক। রকন্তু থেরুো
ইউরনিিে ধািীি থোখ আহেদ েুসাি রদমক থিিাি সামে সামে োি িেংকি
উরজোনোও রিমিরেল আহেদ েুসাি রদমক।
আহেদ েুসাি অরে সেকে দৃরিমে ধিা পমিরেল রক ঘেমে োমে।
থোমখি পলক পরিোে সেেও নি হেরন োি। োি েজেরন থেমপ বমসরেল এে১০ এি ররোমি। ুললীি প্রেে াাঁকো েুমে থেল থেরুো ইউরনিিেধািীমক লিয
কমি। োিপি থোমখি পলমক োি এে-১০ এি বযামিল ঘুমি এল দুরে োইমক্রাি
পামশ দাাঁিামনা থলাকমদি উপি রদমে।
ওমদি কল্পনাি বাইমি আকরিকিামব ঘমে থেল ঘেনা। আক্রেন ও
আত্মিিাি থকান সুমোেই োিা থপল না। থেরুো ইউরনিিেধািী দারুে
রিপ্রোি সামে আক্রেমন আসাি থেিা কমিরেল। রকন্তু সেমে কুলােরন। আহেদ
েুসাি প্রস্তুে এে-১০ োি আমেই আক্রেমে অবেীেে হমেমে। এিই িল রহমসমব
দুোরিি পামশ ৯রে লাশ পমি থেল।
এমদি উপি রদমে এে-১০ ঘুরিমে থনবাি পি আহেদ েুসা এে ১০-এি
ররোি থেমক েজেনী সরিমে রনমেরেল। োি এে-১০ এি নলও রনমেি রদমক একেু
নুইমে পমিরেল। এ সেে হঠাৎ আহেদ েুসাি থখোল হমলা ওমদি োিজন থো
থেমে উঠরেল।
রবদুযে থবমে আহেদ েুসাি থোখ ঘুমি থেল থেমে। থদখল, থেমেি
একজমনি থস্টনোমনি বযামিল উমঠ আসমে োমক লিয কমি।
থদখাি পি এক েুহূেও
ে থস নি কমিরন। পা দুমোমক রঠক থিমখ থদহোমক
থস থঠমল রদল প্রােীমিি থোিাে।
আহেদ েুসামক োক কিা থলাকরেও ুললী কিমে থদরি কমি থিমলরেল।
এক হামে থেে ধমি থিমখ অন্য এক হামে থস্টোন আেলামে একেু থদরি কমি
থিমলরেল থস। োি ুললীি াাঁক েখন েুমে এল আহেদ েুসাি লমিয, েখন
আহেদ েুসাি থদহরে প্রােীমিি থোিাে। থেমেি পাল্লাে দাাঁরিমে থোাঁিা ুললী
থদোমলি এই থোিাে আসা সম্ভব নে ো খামন প্রােীমিি থকাো আিাল সৃরি
কিাি কািমে।
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রকন্তু ওমদি থস্টনোমনি ুলরল সোমন েুেমে আহেদ েুসা থেখামন
দাাঁরিমেরেল, থসই স্থান লমিয।
আহেদ েুসা থদোমলি থোিা ধমি ক্ররলং কমি দ্রুে এুলমে লােল
থেমেি রদমক।
আহেদ েুসা লিয কিল, ওমদি থস্টনোমনি ুললীি উচ্চো কমে
আসমে। এি অেে ওিা ুললী েুাঁিমে েুি
াঁ মে ধীমি ধীমি থেে থেমক থনমে আসমে,
বু ল আহেদ েুসা। আহেদ েুসা োি ক্ররলং দ্রুে কিল।
থেমেি রদক থেমক এক ুলে শব্দ থিমস এল। ওিা থেমেি পাল্লা থেমক
রনমে োরেমে লারিমে পমিমে, বু ল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা থেমে থেল।
োি এে -১০ োক কিল প্রােীমিি সোেিামল। োমক থখাাঁজাি জমন্য
ওমদিমক অবশ্যই থেে থেমি বাইমি থবরিমে আসমে হমব। থবরিমে না এমল
োমক োমেেেও কিমে পািমব না। ওমদি থেমে আহেদ েুসা সুরবধাজনক
অবস্থামন আমে। খুরশ হমলা আহেদ েুসা।
ওমদি ুললী বন্ধ হমে থেমে। বু ল আহেদ েুসা এো মিি পূবেিে।
আহেদ েুসাি েজেরন এে-১০ এি ররোমি।
রুেশ্বামস অমপিা কিমে থস।
হঠাৎ ি শুরু হমে থেল। ওিা োিজন ুলরল কিমে কিমে মিি থবমে
থবরিমে এল।
আহেদ েুসাি েজেরন পলক পরিোে সেেও রবলম্ব কমিরন। ওমদি থদহ
প্রােীমিি সোেিাল থিখা অরেক্রে কমি দৃশ্যোন হবাি সামে সামে েজেরন থেমপ
বমসমে এে-১০ এি ররোমি।
ুললীি অবযাহে াাঁক েুমে থেল থেমেি সােমনি প্রােীমিি সোেিাল
এলাকা জুমি।
ওিা ুললী কিমে কিমে থবরুল বমে, রকন্তু এে-১০ এি ুললী বৃরিি
থদোল োিা অরেক্রে কিমে পািল না। াাঁক ধমি আসা বুমলমেি আঘাে রনমে
ওমদি থদহ রেেমক পিল এরদমক থসরদমক।
সুরিনামেি সংকমে

108

এ সেে পূবে রদক থেমক পুরলমশি একারধক হইমসমলি আওোজ থিমস
এল।
আহেদ েুসা বু ল, ুললীি আওোজ থপমে েহল পুরলশ এরদমক এরেমে
আসমে।
আহেদ েুসা রসোে রনল, এই েুহূমেেই োমক এখান থেমক সমি থেমে
হমব। পুরলমশি হাংোো েুকমল োিপি রিমি আসা োমব।
োো রনেু কমি ুলরি থেমি আহেদ েুসা থদ ি রদল প্রােীমিি থোিা ধমি
পরশ্চে রদমক।
রকেু দুমি প্রােীমিি পামশ আহেদ েুসাি োরি দাাঁরিমে আমে।
আহেদ েুসা রেমে োরিমে উঠল। োরিি আমলা রনরিমে থিমখই দ্রুে
োরি থস ঘুরিমে রনল।
েুেল আহেদ েুসাি োরি ওমসোন হাইওমে ধমি পরশ্চে রদমক। একবাি
থপেমন োরকমে আহেদ েুসা থদখল, পুরলশ থেমেি কাোকারে থপ াঁমেমে। আহেদ
েুসা িাবল, পুরলমশি থোখ থেমেি রদমক থকরেিূে োকাে োি আমলা থনিামনা
েরি োমদি নজমি নাও পিমে পামি।
থকােে কেমলমক্সি পরশ্চমে এবং সুরিনাে রবশ্বরবদযালমেি পূমবে
ো খামনি জােোরেমে একো পাকে আমে। নাে ইস্ট পাকে। পামকেি বাউঠডািী ও
িাস্তা বিাবি ো খামন অমনক জােো। এ জােোে সারিবে াউ ও অন্যান্য
োে।
আহেদ েুসা এইসব োমেি আিাল রনমে োি োরি দাাঁি কিাল।
ঘরি থদখল আহেদ েুসা। িাে সামি ১১ো বামজ।
আহেদ েুসা রনরশ্চে োমক দীঘে সেে এখামন কাোমে হমব। ওখানকাি
পুরলশ হাংোো কেিমে েুকমব, োিপিই থস থেমে পািমব। পুরলশ রনশ্চে
ওিানমডামদি ডাকমব, কািে োমদিই থেমে ঘমেমে ঘেনা।
পুরলশ রক ওিানমডামদি জিামে পামি ঘেনাি সামে? ো পািমব না।
লাশুলমলাি অবস্থান ও আহে হওোি প্রকৃরে থেমকই প্রোে হমব ুললী পরশ্চে রদক
থেমক হমেমে। রনশ্চে োমদি অনুসন্ধামন ুললীি থখাশাও থবরিমে পিমব।
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এসব সাে পাাঁে রেো রনমে অমনকিে বমস কাোল আহেদ েুসা রকন্তু
ক্লারেমে শিীি থিমঙ পিমে োি। বমস োকমে পািমে না।
ড্রাইরিং রসমে োো থিমখ পা েরিমে রদল পামশি রসমেি উপি। থকান
িকমে থশাোি একো বযবস্থা হমলা।
খািাপ লােমে না আহেদ েুসাি। থশাবাি এেেুকু সুমোেমকই এখন
োি কামে অেৃে বমল েমন হমে।
হারস থপল আহেদ েুসাি। সেে ও সুমোমেি পরিবেেমন োনুমষি োওোপাওোি প্রকৃরে কে থে রূপ পাল্টাে।
কামেই থকামথেমক পযাাঁোি ডাক কামন এল আহেদ েুসাি। রনশ্চে
পামশই পামকেি থকান োমে এমস বমসমে পযাাঁোো।
থডমকই েলল পযাাঁোো।
িামেি রনঃশব্দ প্রহমি এই ডাক অপরিরেে এক পরিমবমশি সৃরস্ট কিল।
হঠাৎ েমন পিল থডানা থজামসিাইমনি কো। আহেদ েুসাি থঠাাঁমে এক
েুকমিা রেরি হারস িুমে উঠল। এই পযাাঁোি ডাকমক থডানা অপেন্দ কমি, িে
কমি। েমন পিল থস রদ আিমবি আরসি অিমলি এক েরুদযামন িাে কাোবাি
কো। থসো রেল েরুিূরেি িীরেকি এক রনঃশব্দ িাে। েৃেপুিীি েে রনিবো
োিরদমক। এই সেে রনিবোি বুমক থবাো রবমফািমেি েে থডমক উমঠরেল
পযাাঁোি কঠঠ।
থডানা রবোনাি ওপ্রাে থেমক েুমে এমস জরিমে ধমিরেল আহেদ
েুসামক। পযাাঁো েমল না োওো পেেে থডানা োমক োমিরন। আহেদ েুসা হাসমল
থডানা বমলরেল, ‘িামেি রনঃশব্দ প্রহমি পযাাঁোি ডামকি েমধয একো হাহাকাি
আমে, আরে ওো সহ্ কিমে পারি না’। আহেদ েুসা থডানামক জরিমে ধমি
লুরকমে থিমলরেল বুমকি েমধয।
অেীমেি এই স্মৃরেোিে কিমে রেমে েনো খািাপ হমে থেল আহেদ
েুসাি।
েনো োি েুমে থেল থডানা থজামসিাইমনি কামে।
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থডানা এখন রক কিমে? থস রদ আিমব এখন িাে সামি ৮ো। থডানা
িামেি রডনাি থসমি এখন রনশ্চে বাোন সংলগ্ন বািান্দাে পােোরি কিমে, অেবা
ইরজ থেোমি আধমশাো অবস্থাে থকান বই পিমে।
রকেুিমেি েমধযই শুমে োমব থডানা। থশমষি রেরঠোে থডানা রলমখমে,
থশাবাি সেে থস পরশ্চমেি জানালাো খুমল থদে। বারলমশ োো থিমখ জানালা
রদমে পরশ্চে রদেমেি রদমক োি দুমোখ থেমল ধমি। োি থোমখি সােমন এমস
দাাঁিাে েরবি েে সাজামনা আমেরিকা থদশরে। আহেদ েুসা জীবে রূপ ধমি
হারজি হে োি থোমখ। থসরদমক অপলক োরকমে হাজামিা কল্পনাি জাল বুনমে
বুনমেই থস ঘুরেমে পমি।
আহেদ েুসািও দুমোখ হাজাি হাজাি োইল পে পারি রদমে হারজি
হমলা েরদনা শিীমিি োি সুন্দি বারিরেমে। থদখমে পামে থস ইরজ থেোমি
আধমশাো থডানা থজামসিাইনমক। আিও অপরূপ হমেমে থডানা থজামসিাইন।
োি পলকহীন থোখ োমক থদখমে থো থদখমেই, েন বুনমে নানা সুখ-স্বমপ্নি
জাল।
এক সেে ধীমি ধীমি বুমজ থেল আহেদ েুসাি থোখ। ঘুমেি িামজয
হারিমে থেল থস।

ঘুে িাংমেই েরিঘরি কমি উমঠ বসল আহেদ েুসা। থদখল, োিরদকো
একদে িসো হমে থেমে। পারখি কল-কাকলীমে িমি থেমে পামশি পাকে। একেু
েন খািাপ হমে থেল আহেদ েুসাি। থশষ পেেে িােো এখামনই থকমে থেল।
কখন ঘুরেমে পমিমে বু মেই পামিরন। ওরদমক ওিানমডামদি রক অবস্থা থক
জামন।
আহেদ েুসা োিাোরি রনমে থনমে োোম্মুে কমি নাোজ পিমলা।
োিপি োরিমে উমঠ োরি োরলমে েমল এল িাস্তাে। েুমে েলল োরি
ওিানমডামদি বারিমি রদমক।
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রকেুদূি োকমেই ওিানমডামদি থেমেি রদমক লিয কিল আহেদ েুসা।
না, থেমে থকউ থনই। থেে পরিষ্কাি। আহেদ েুসা আশংকা কমিরেল থেমে পুরলশ
পাহািা বসমে পামি। পুরলশ কেৃপ
ে ি েরদ থেমেি ঘেনাি জমন্য ওিানমডামদি
সমন্দহ কমি, োহমল থেমে পুরলশ পাহািা বসমে পামি। আবাি পুরলশ েরদ
ওিানমডামদি রনিাপত্তাি আশংকা কমি, োহমলও পুরলশ পাহািা বসমে পামি।
েমন হে পুরলশ ওিানমডামদি সমন্দহ কমি রন, আবাি োমদি রনিাপত্তাি
আশংকাও কমিরন। োহমল রক পুরলশ থেমেি ঘেনামক িাস্তাি থকান ঘেনা বমল
েমন কমিমে ো ঘেনাক্রমে ওিানমডামদি থেমে সংঘরেে হমেমে।
ওিানমডামদি থস্টমেি থেমে রেমে দাাঁিাল আহেদ েুসাি োরি।
রনরদেি রনেমে দুবাি হেে বাজমেই খুমল থেল দিজা।
থেে খুমল দিজাে এস দাাঁরিমেমে দুজন। আহেদ েুসামক থদমখ ওিা
িীষন খুরশ হমে উঠল।
আহেদ েুসা োরিি জানালা রদমে েুখ বারিমে ওমদি কুশল রজমেস
কিমেই ওমদি একজন থোমখ েুমখ আেংমকি িাব সৃরি কমি েি েি কমি বমল
েলল িামে থেমে রক েহাঘেনা ঘমেরেল থসই কারহনী। সব থশমষ বলল, ‘স্যাি
বারিি থকউ আজ ঘুোেরন, সবাই থজমে বমস আমে আপনাি জমন্য। রেরেে
সবাই’।
থেেেযানমদি ধন্যবাদ রদমে আহেদ েুসা েলল ওিানমডামদি বারিি
রদমক।
োরি বারিি কাোকারে থপ াঁেমেই আহেদ েুসা থদখল, বারিি সবাই
থবরিমে এমসমে। ওিানমডাি দাদী পেেে োমদি েমধয িমেমে। সবাি থেহািাি
েমধয একো রবপেেস্ত িাব। সরেযই োহমল ওিা ঘুোেরন, িাবল আহেদ েুসা।
থেমেি ঘেনা রনমে অবশ্যই সািািাে ওমদি উমিমে থকমেমে।
আহেদ েুসামক থদমখ ওমদি রবপেেস্ত অবস্থাি েমধয নেুন জীবমনি
একো আনন্দ িুমে উমঠমে।
আহেদ েুসা ওমদি সােমন োরি দাাঁি কিামে োরেল।
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ওিানমডাি ো দুধাপ এরেমে এমস হাে থনমি আহেদ েুসামক োরি দাাঁি
কিামে রনমষধ কিল। বলল, ‘বাো েুরে োও’।
িাস্তাি উপি দাাঁিামনা ওিা সবাই দুধামি সমি রেমে োরিি পে কমি
রদল।
আহেদ েুসা ধীমি ধীমি োরি োলাল। োরিি দুধাি রদমে ওিা হাাঁেমে।
আহেদ েুসাি ড্রাইরিং জানালাি পাশ রদমে হাাঁেমে ওিানমডা, রলসা
এবং িারেো।
আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি রলসা বলল, ‘জামনন আেিা সািািাে
থকউ ঘুোমে পারিরন। আপরন থকাোে হারিমে রেমেরেমলন?’
‘হারিমে রেমেরেলাে োমন?’ বলল আহেদ েুসা।
‘বা! আপরন িারেোি আব্বাি ওখান থেমক থবরিমেমেন সামি দশোে,
োিপি সািািাে থখাাঁজ থনই’। বলল রলসা অরিোন িুব্ধ থিামিি সামে।
‘এ খবি জানমল রক কমি?’ আহেদ েুসা বলল।
‘িাে ১২োি রদমক িারেোি আব্বা থেরলমিান কমিরেমলন। োিপি
সািািাে ধমিই উরন থেরলমিান কমিমেন। অেেঃ রবশবাি রেরন থেরলমিান
কমিমেন। ওনাি এবং আোমদি সবািই শ্বাসরুেকি অবস্থা’। আমবে অরিোমন
কাাঁপরেল রলসাি েলা।
োরি েখন থপ াঁমে থেমে োরি বািান্দাে।
আহেদ েুসা োরি থেমক নােল।
থনমেই রলসাি কোি জবাব রদল। বলল, ‘এেনো ঘো স্বািারবক, সরেয
আরে দুঃরখে’।
েেিমে আহেদ েুসাি শিীমিি উপি নজি পমি থেমে সবাি। সবাই
েুমে এল।
‘োমে এে িক্ত?’ থোোি রক হমেমে বাো?’ ‘আপরন রঠক আমেন থো?’
প্রাে সবাই এক সামে নানা প্রশ্ন কিল আহেদ েুসামক।
ওিানমডা এমস জরিমে ধিল আহেদ েুসামক। বলল, ‘েলুন, থিেমি
েলুন’।
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‘থোেিা বাোমক না থদমখ-শুমনই োি সামে েিা শুরু কমি রদমেে’।
বলল ওিানমডাি ো রলসামক লিয কমি।
আহেদ েুসা বু ামে থেিা কিল থে, োি রকেু হেরন, িামলা আমে থস।
রকন্তু োমক কো বলমেই রদল না থকউ। োমক ধমি রনমে েলল বারিি থিেি।
এমকবামি োমক রনমে থেল োি থশাবাি ঘমি। োমক শুইমে থদমব, এই
অবস্থা দাাঁিাল।
আহেদ েুসা ওিানমডাি হাে থেমক রনমজমক োরিমে রনমে থসািাে
রেমে বসল। সবাই োমক রঘমি দাাঁরিমেমে। সবাই থদখমে োে োি আঘাে
থকাোে। ডাক্তাি ডাকা, এযাম্বুমলন্স ডাকা, ইেযারদ রনমে আমলােনা শুরু হমে
থেমে।
আহেদ েুসা থসািাে বমস দুহাে েুমল সবাইমক বসমে বমল বলল,
‘আপনামদি ঘাবিাবাি থকান কািে থনই। আরে আহে হইরন, আরে িামলা আরে।
আোি োমে থে িক্ত থদখমেন ো ওোং আলীি িক্ত। োমক আহে অবস্থাে থকামল
রনমে হমেরেল’।
কোো থশষ কমিই োকাল িারেো নাসুেমনি রদমক। বলল, ‘েুরে
আবাি িে থপমো না। ওোং আলী ুলরুেি আহে নে। রনশ্চে শুমনে থস িামলা
আমে’।
‘আলহােদুরলল্লাহ। আপনামক ধন্যবাদ িাইো। এবািও আব্বামক
আপরনই উোি কিমলন, থসই সামে ওোংমকও’। থশমষি কোুলমলা কান্নাে বুাঁমজ
থেল িারেোি।
রলসা িারেোমক কামে থেমন রনমে োি রপমঠ হাে বুলামে বুলামে
আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি বলল, ‘স্যরি, আমেি প্রশ্নই কিরে, সািা িাে
আপরন থকাোে রেমলন?’
‘ইস্ট পামকেি সােমনি াউ োেুলমলাি আিামল োরি থিমখ োরিমে
ঘুরেমে কারেমেরে সািা িাে।
বমল আহেদ েুসা উমঠ দাাঁিামলা এবং সবাইমক উমেমশ্য কমি বলল, ‘দু
রেরনে রলজ, আরে কাপি থেমি আসরে’।
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আহেদ েুসা দুপ্রস্ত কাপি রনমে েেমলমে ঢুমক থেল।
ওিানমডাি ো ওিানমডাি স্ত্রীমক লিয কমি বলল, ‘বউো েুরে রেমে
বাোি জমন্য নাস্তা আি ো রদমে বমল এস। বাো িামে রনশ্চে রকেু খােরন’।
ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন েমল থেল।
রঠক দুরেরনে পি আহেদ েুসা নেুন কাপি পমি থোোমল রদমে হােেুখ েুেমে েুেমে থবরিমে এল।
বসল আহেদ েুসা োি থসািাে।
এ সেে ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন নাস্তাি ররল থঠমল রনমে এমস থপ াঁেল।
রলসা োিাোরি ররল থেমক আহেদ েুসাি সােমন নাস্তা সাজামে
সাজামে বলল, ‘এুলমলা রকন্তু আপনাি িামেি খানা। নাস্তাি সেে আবাি
আোমদি সামে নাস্তা কিমে হমব’।
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘ো িুধা থলমেমে, োমে দুবাি থকন,
রেনবািও নাস্তা কিমে পািব’।
সবাই থহমস উঠল।
আহেদ েুসা িমলি ুরি থেমক দুমো আঙুি েুমল রনমে পামশ বসা
ওিানমডাি দাদীি েুমখােুরখ হমে বলল, ‘দাদী হা করুন, দুমো আঙুি থখমে শুরু
কমি রদন। আরে থশষ কিব’।
ওিানমডাি দাদী খুরশমে হা কিল। আহেদ েুসা দুমো আঙুি পুমি রদল
োি েুমখ।
ওিানমডাি দাদী আঙুি রেমবামে রেমবামে বলল, ‘ওিানমডা থদখরল,
থোি থেমে এ িাই আোমক থবরশ িামলাবামস। েুই খাবাি সেে আোি কো
কখনও েমন করিস?’
হাসল ওিানমডা। বলল, ‘রঠক আমে, উরন থোোি নম্বি ওোন নারে হমল
আরে দু নম্বি নারে হমে িারজ আরে’।
ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘দাদী আরে রকন্তু এক নম্বি
নােনী’।
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বমলই রলসা োকাল িারেোি রদমক। বলল, ‘না েুরে আোি এক নম্বি
আসন থকমি থনবাি েেলব আাঁেে?’
হাসল িারেো। সবাই থহমস উঠল।
আহেদ েুসা েখন থখমে শুরু কমিমে। রলসা বমল উঠল আহেদ েুসামক
লিয কমি, ‘এবাি োহমল আোি প্রশ্ন শুরু কিমে পারি?’
আহেদ েুসা রকেু বলাি আমেই ওিানমডাি ো বমল উঠল, ‘রলসা থোি
পুরলশী থজিা এখন োক। আরে বাোি সামে একেু কো বরল’।
োিপি ওিানমডাি ো োইল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘েুরে সরেযই
ইস্ট পামকে োরিমে শুমেরেমল বাো?’
‘রজ হ্াাঁ’।
‘রকন্তু ঘেনা রক বাো?’
আহেদ েুসা হাসল। বলরে আম্মা। োি আমে ওিানমডাি কাে থেমক
একো রবষে থজমন থনই।
ওিানমডাি রদমক োরকমে আহেদ েুসা বলল, ‘ওিানমডা, থেমেি
ঘেনাি পি পুরলশ থোোমদি থডমকরেল?’
‘হ্াাঁ থডমকরেল’।
‘থকন থডমকরেল?’
‘রজমেস কমিরেল, োরি ও োরিি থলাকমদি আেিা রেরন রকনা। আরে
বমলরেলাে, রেরন না। োিপি রজমেস কমিরেল, বারিমে থকান সেে ডাকারে
হমেমে রকনা? আরে বমলরে, না হেরন। এিপি রজমেস কমিরেল, ওিা থেমে
ধাক্কা-ধারক্ক কমিরেল রকনা? আরে না –সূেক জবাব থদই। আোমক আি রকেু
বমলরন ওিা’। বলল ওিানমডা।
‘ঘেনা রকিামব ঘেল, থক ওমদি হেযা কিল এ সম্বমন্ধ রকেু আমলােনা
কমিমে ওিা?’ আহেদ েুসা বলল।
‘ওমদি আমলােনাে শুনলাে, থোলাুলরল শুমন পুরলশিা েখন থেমেি
রদমক েুমে আসরেল, েখন ওমদি দুজন নারক একো আমলা থনিামনা োরিমক
পরশ্চে রদমক েুমে থেমে থদমখমে। পুরলমশি কো শুমন েমন হমলা, রেলক লাজপে
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পামলি সংেঠন ও অন্য থকান সংেঠমনি েমধযকাি পািিরিক তবরিোি িমলই
এই হেযাকাঠড ঘমেমে। রেলক লাজপে পাল স্বেং রনহে হমেমে এই ঘেনাে’।
বলল ওিানমডা।
রেলক লাজপে পাল রনহে হওোি কো শুমন েেমক উঠল আহেদ েুসা।
বলল দ্রুে কমঠঠ, ‘রেলক লাজপে পাল রনহে হমেমে! োহমল ঐ থেরুো
ইউরনিিে পিা থলাকরেই রক রেলক লাজপে পাল রেল?’
বমল নাস্তাি থলে থেমক হাে েুমল থসাজা হমে বসল আহেদ েুসা। বলমে
লােল, ‘েরদ ো ঘমে োমক, ঐ থলাকরেই েরদ রেলক লাজপে পাল হমে োমক,
োহমল বি একো ঘেনা ঘমেমে’।
লাজপে পালমক ওিানমডািা থকউ থেমন না। রকন্তু লাজপে পাল
সম্পমকে আহেদ েুসাি কো সকমলি েমধয রবিে সৃরি কমিমে। বলল রলসা,
‘থেরুো ইউরনিিেধািীমক থদখমলন রক কমি? থস খুন হমেমে জানমলন রক
কমি?’
হাসল আহেদ েুসা। বলল িামেি সব ঘেনা। সব থশমষ বলল, ‘পুরলশ
এমস পিাে আরে আি থিেমি ঢুরকরন। থিমবরেলাে ইস্ট পামকেি ওখামন রকেুো
অমপিা কমি পুরলশ েমল থেমল থিেমি ঢুকব। রকন্তু ঘুরেমে পিাে ো আি
হেরন’। োেল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসাি কারহনী সবাই শুনল। আহেদ েুসা োেমলও থকউ থকান
কো বলল না। আেংক ও উমিমেি োো সকমলি থোমখ-েুমখ। ওিানমডাি ো
উঠল োি থসািা থেমক। ধীমি ধীমি রেমে দাাঁিাল আহেদ েুসাি থপেন রদমক।
ডান হাে রদমে আহেদ েুসাি োো িশে কমি বলল, ‘বাবা থোোমক রক বমল
আশীবোদ কিব োি িাষা আোি জানা থনই। িাবমে আেংক থবাধ হমে, েুরে
রঠক সেমে থেমে না থপ াঁেমল রকংবা ওমদিমক ঐিামব থশষ কিমে না পািমল ওিা
থিেমি প্রমবশ কিে, োহমল রক ঘেে! েুরে েৃেীে বামিি েে আোমদি
পরিবািমক সবেনাশ থেমক বাাঁোমল বাবা’।
েম্ভীি হমলা আহেদ েুসা। বলল, ‘আল্লাহি ইোে সব হমেমে, আরে
রনরেত্তোত্র।ুললী কিমে আোি থসমকঠড পরিোে রবলম্ব হমল রেলক লাজপমেি
সুরিনামেি সংকমে
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ুললীমে আোি থদহ াাঁ িা হমে থেে। অন্যরদমক রেলক লাজপে পামলি ুললী
কিমে থসমকঠড পরিোে থদিী হওোে আোি ুললীমে োি থদহই শুধু াাঁ িা
হেরন, োমদি সবাইমকই েিমে হমেমে। জীবন-েৃেযু রনধোরিে হমেমে
থসমকমঠডি বযাবধামন। এই বযবধান সৃরি হমেমে আল্লাহি ইোে’।
‘আি বমলানা বাো। বুক কাাঁপমে আোি। এক থসমকঠড আমে েরদ থস
ুললী েুি
াঁ ে, োহমল থোোি রক হমো বাো। এসব রক শুরু হমলা?’ িািী থশানাল
ওিানমডাি োমেি কঠঠ।
ওিানমডাি ো রিমি এল আসমন।
‘জীবন-েৃেযু ি এ থখলাে আপরন থনমেমেন পমিি জমন্য, আপনাি খািাপ
লামে না?’ বলল রলসা।
‘পমিি জমন্য থকাোে রলসা?’ আেিা সকমল এক আদমেি সোন না?
আি থক কাি জমন্য রক কিমব, এো আল্লাহই রনধোিে কমি থদন। আরে থো
থকামনা রদন ইো করিরন সুরিনামে আসমবা। রকন্তু এমস থেরে। আল্লাহই আোমক
রনমে এমসমেন। আরে ো কিরে আল্লাহিই কাজ কিরে, আল্লাহি জমন্যই কিরে’।
বলল আহেদ েুসা।
রকেু বলমে োরেল রলসা।
থেরলমিান থবমজ উঠল। ধিল থেরলমিান ওিানমডা। ওিানমডা
ওপামিি কো শুমনই বমল উঠল, ‘স্যাি আপরন ওাঁি সামেই কো বলুন’।
বমল থেরলমিান আহেদ েুসাি হামে েুমল রদমে রদমে বলল, ‘সামবক
প্রধানেন্ত্রী স্যামিি থেরলমিান’।
আহেদ েুসা থেরলমিান ধিল। প্রেে রকেু সেে থেল েে িামে বারিমে
না থিিাি কািে বযাখযাে। আহেদ েুসা থেরলমিামন েেেুকু বলা োে েেেুকু
বলল। োিপি জানাল, আরে রঠক সকাল সামি এোিোে আপনাি ওখামন
থপ াঁেব। আপনামক সামে রনমে সামি বািোে োত্রা কিব ইমলকশন অরিমসি
উমেমশ্য। আোমদি োকমব দুরে োরি। সােমনি োরি ড্রাইি কিব আরে। আোি
পামশ োকমব বানোিমডা। থপেমনি রসমেি ো খামন বসমবন আপরন। আপনাি
এক পামশ বসমব আপনাি দমলি রনবোেন পরিোলক, আমিক পামশ আপনাি
সুরিনামেি সংকমে
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থসমক্রোিী বসমব। আি থপেমনি োরিমে োকমব আপনাি বাোই কিা পাাঁেজন
থলাক। োমদি প্রমেযমকি কামে রিিলবাি োকমে হমব। সামি বািোে স্টােে
কিাি আমেই সব কােজ পত্র তেিী, িিোরদ রিলাপ কমি ব্রীিমকমস থিমখ
থদমবন। জাোনমেি োকাি ড্রািোও থেন কােজপমত্রি সামে োমক’।
োেল আহেদ েুসা। ওপামিি রকেু কো থশানাি পি আহেদ েুসা বলল,
‘আপরন থেরলমিানো বানোিমডামক রদন’।
বানোিমডা থেরলমিান ধিমল আহেদ েুসা োি সামে কুশল রবরনেমেি
পি বলল, ‘আরে রকেু কো রে. হাত্তামক বমলরে। েুরে থসুলমলা ওাঁি কাে থেমক
থজমন রনও। আি থোোি জমন্য কো হমলা, েুরে এযারসমস্টঠে পুরলশ করেশনামিি
সামে থদখা কমিা। আেিা সামি বািোি রদমক রনবোেন অরিমসি উমেমশ্য োত্রা
কিরে। ইমলকশন অরিমসি জমন্য আেিা ো কমিরে, থসো ওাঁমক বমল োাঁমক
অনুমিাধ কিমব োাঁি েরদ রকেু কিেীে োমক রেরন থেন কমিন। রঠক আমে?’
ওপাি থেমক বানোিমডাি কো শুমন আহেদ েুসা বলল, ‘রঠক আমে,
িাখরে। ওোস সালাে’।
থেরলমিান আহেদ েুসা থিমখ রদমেই ওিানমডাি ো বমল উঠল, ‘সামি
এোিোে আবাি থবরুে বাো?’ োি কমঠঠ রবিে।
‘হ্াাঁ আম্মা। আজ রনবোেমনি জমন্য নরেমনশন থপপাি সাবরেে কিাি
থশষ রদন। ওিা সবোত্মক থেিা কিমব আহেদ হাত্তা থেন নরেমনশন থপপাি জো
রদমে না পামি। আেিা থেিা কিব জো থদোি জমন্য। আপনামদি সকমলি থদাো
প্রমোজন’। বলল আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা োেমলও থকউ থকান কো বলমলা না। সবাই িাবমে।
ঘেনাি ুলরুে অনুিব কিমে পািমে সবাই। োমদি পমিি, োমদি পেমন্দি
িাজননরেক শরক্ত রেমক োকা না োকাি সামে োমদি িােযও কে জরিে নে।
আহেদ হাত্তা সিকামিি থেোদ থশষ হবাি পি থদশ আজ সন্ত্রামস িমি থেমে।
োমদি থেমিক পরিবামিি উপি রবপদ থনমেমে এই সেমেই।
অবমশমষ রনিবোে থেদ নােল। রনিবো থিমঙ ওিানমডাি দাদী বলল,
‘বু মে পািরে। একো সংকেকাল েলমে। এ সংকমে থোোিই প্রধান দারেে।
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রকন্তু েুরে থোোি কো িাবমব না িাই। েুরে রঠক না োকমল রকেুই থে রঠক
োকমব না’।
আহেদ েুসা হাসল। বলল, ‘আরে েরদ আোমক রনমে িারব, োমে থকান
লাি হমব না। বিং োমে দুবেলই হমে পিব। রেরন িাবমল আোি লাি হমব, থসই
আল্লাহ রনশ্চেই আোমক রনমে িাবমেন’।
আহেদ েুসাি কো থশষ হমেই রলসা বমল উঠল, ‘জামনন আেিা একো
কুিআন শিীি থজাোি কমিরে। িারেো আোমদি থশখামে’।
‘এ সুখবমিি জন্য ধন্যবাদ রলসা থোোমদিমক’। োিপি িারেোি
রদমক োরকমে বলল, ‘িারেো থোোমক ধন্যবাদ। েুরে রক কুিআমনি অেেও
কিমে পাি?’
‘রজ হ্াাঁ িাইো। আরে পরিবাি থেমকই এো রশমখরে। থোেকামলই েৃহ
রশিমকি কামে আিবী িাষা থশখা হমে থেমে। এখন হারদস কুিআন সবই অেেসহ
পিমে পারি’। বলল িারেো নাসুেন।
‘থোবািকবাদ িারেো’। আহেদ েুসা বলল।
রকেু বলমে োরেল রলসা।
রকন্তু োি আমেই ওিানমডাি ো উমঠ দাাঁিামে দাাঁিামে বমল উঠল,
‘সবাই উঠ, আি থকান কো নে। বাোমক রবশ্রাে কিমে দাও’।
সবাই উমঠ দাাঁিাল।
উঠমে উঠমেই রলসা বলল আহেদ েুসামক, ‘আো আপনাি েে েনমক
িেহীন কিমে হমল রক কিমে হমব?’
‘আল্লাহমক িে কিমে হমব। আল্লাহমক েরদ সরেযকামিি অমেে িে কি,
োহমল অন্য সব িে েন থেমক দূি হমে োমব। কািে েখন েুরে িাবমে রশখমব,
আল্লাহ সব শরক্তি বি শরক্ত। রেরন েখন ইো কমিন, েখনই ো হমে োে,
অেএব োি উপি িিসা কিমল কাউমক িে কিাি প্রশ্নই উমঠ না’। বলল আহেদ
েুসা।
‘আরে বু মে পািরে না, রকিামব আোি েনো ঐ িকে হমব’। হোশ
কঠঠ রলসাি।
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আহেদ েুসা রকেু বলমে োরেল। োি আমেই দাদী বমল উঠল, ‘েুমখি
কোে হমব না থবান, রবশ্বামসি শরক্তমে েনমক সরিে কিমে হমব’।
দাদীি েুমখ এ কো শুমন রবরিে হমলা আহেদ েুসা। বলল, ‘দাদী এ
কোই আরে বলমে োরেলাে। আপরন এো রশখমলন বা পিমলন থকাোে?’
দাদীি েুখ েম্ভীি হমলা। বলল, ‘আোি দাদী শ্বাশুিীি ঘমি োোমনা
কামঠি একো রবলমবামডে এ ধিমনি একো কো থলখা রেল। রবল থবাডেো শুমনরে
দুমেেি থকাোও ওাঁিা থপমেরেমলন’।
‘রবল থবাডেো এখন থনই দাদী?’ বলল আহেদ েুসা উৎসুক কমঠঠ।
‘োকমে পামি পুিমনা থকান বাক্স-মপেিাে। দুমেেি অংশ রনমে তেিী
পুিমনা বারিো থিমঙ এ নেুন বারি তেিী কিা হে। নেুন বারি সাজাবাি সেে
পুিমনা অমনক রজরনষই বযবহাি কিা হেরন। থোোি কোে রবলমবাডেোি প্ররে
আোি আরহ থজমেমে। থদখব খুাঁমজ পাওো োে রকনা’। দাদী বলল।
‘েুরে খুাঁজমব রক দাদী, আরেই খুাঁমজ থবি কিব’। বলল রলসা।
হ্াাঁ, েুরে এক রজরনস থবি কিমে রেমে দশ রজরনস নি কিমব। পুিমনা
রকেুমে থোোি হাে রদমে হমব না’।
রকেু বলমে োরেল রলসা।
োি আমেই োি ো বমল উঠল, ‘না আি কো নে। োও ওরদমক রেমে
দাদীমক বু ামে থেিা কি থে, পুিমনা থকান রজরনস থখাাঁজাি েে েমেি তধেেয
থোোি আমে’।
‘আম্মা েুরে দাদীি পি রনমল’। প্ররেবামদি সুমি এ কো বলমে বলমে
রলসা ঘি থেমক থবি হমে থেল।
ঘমিি বাইমি এল সবাই।
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৫
থপ্ররসমডঠে িবমনি পারিবারিক অংশ দরিে অরলমন্দি পারিবারিক
ড্রইংরুে।
থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল বমস আমেন এক থসািাে। েুখো োি ঈষৎ
রনেু। রবেষে থেহািা।
োি সােমনি থসািাে পাশাপারশ বমস আমে িাজননরেক দল সুরিনাে
রপপলস কংমরস (এসরপরস) এি থেোিেযান থিানাড িেলাল এবং োসুস
(োমেি সূেে সোন) সংেঠমনি িািপ্রাপ্ত থেোিেযান রশবিাে রশবাজী। োমদি
দুজনমকই থদখারেল উমত্তরজে।
‘োসুস’ সংেঠমনি থেোিেযান রেমলন রেলক লাজপে পাল। েে িামে
থেমিক থস্টমেি থেমে অন্যমদি সামে থস রনহে হওোে রশবিাে রশবাজী
‘োসুস’এি িািপ্রাপ্ত থেোিেযান রহমসমব সংেঠমনি দারেে রহে কমিমে।
কো বলরেল রশবিাে রশবাজী। বলরেল থস, ‘োত্র দুিাে দুরদমন সবরকেু
লঠডিঠড হমে থেল আোমদি। প্রেে ঘেনা ঘমেমে উত্তি সুরিনামে থকািাজ নদী
সংলগ্ন আোমদি ঘাাঁরেমে। থসখামন আোমদি ৮ জন থলাক রনহে হমেমে, ঘাাঁরে
হাে োিা হমেমে এবং প্রেেবামিি েে আোমদি হাে থেমক দু’ডজমনি েে
বন্দী পরলমে থেমে। এিপি েে দুিাে একরদমন আোমদি ৬০ জমনি েে থলাক
রনহে হমেমে, আোমদি শীষে থনো রেলকসহ। ওিানমডা েুক্ত হমেমে এবং ওোং
েুক্ত হমেমে। িারেো ও আহেদ হাত্তামক ধমিও আেিা িাখমে পারিরন।
িূরেকমম্পি েে এ ঘেনাুলমলা রকিামব ঘেল, থক ঘোল আেিা বু মে পািরে
না’।
োেল রশবিাে রশবাজী। োি কঠঠ িীষে উমত্তরজে। থোখ-েূখ োি
লাল।
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‘আোমদি কামে এো েিে রবিে থে, এ ঘেনাুলমলা থক ঘোল, রকিামব
ঘেল। আেিা আহেদ হাত্তামদি রিপাবরলকান পারেেি সবাইমক জারন। োমদি
সাধয থনই এ ধিমনি ঘেনা ঘোমনাি’। বলল থিানাড িেলাল। োি কমঠঠ উমিে।
‘োহমল আহেদ হাত্তািা রক বাইমি থেমক থলাক হাোি কমিমে?’
বলল থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল।
‘রকন্তু থে ঘেনাুলমলা ঘমেমে, োমে থবশী থলামকি িূরেকা থদখরেনা।
েরন্দমিি বন্দীখানা থেমক ওিানমডামক উোি কমিমে একজন থলাক। থেমিক
থস্টমেি থেমে েেিামে থে ঘেনা ঘমেমে, পুরলমশি বক্তবয অনুসামি ো ঘরেমেমে
একজন থলাক। িারেোমক উোি কিমে রেমেরেল োত্র দুজন থলাক। শুধু আহেদ
হাত্তা ও ওোংমক উোমিি জমন্য পুরলমশি থপাশামক পাাঁেজন রেমেরেল। রকন্তু
প্রেযিদশেী পুরলমশি ধািো হমলা থসখামন সব ঘেনা একজনই ঘরেমেমে। বাইমি
থেমক এেন একজন দুজন থলাক এমস এসব ঘোমে পামি?’ বলল থিানাড
িেলাল।
‘োহমল রক এসব এ থদমশি থকান েপ থেিরিস্ট রকংবা সামবক থকান
পুরলশ বা থোমেন্দা অরিসামিি কাজ? োিামো ‘োসুস’ ও সুরিনাে রপপলস
পারেেি দুবেলো সম্পমকে জামন’। বলল থপরসমডঠে।
‘আোমদি পুরলশ ও থোমেন্দামদি আেিা রেরন রে. থপ্ররসমডঠে। োমদি
কামিা েমধযই এই সাহস ও রিপ্রো থনই’। বলল থিানাড িেলাল।
‘োহমল শত্রুমকই আেিা েখন রেনরে না, েখন আেিা োমদি
থোকারবলা কিব রক কমি? পািাোরিমবামে আোমদি থে িাইরেং থিাসে রেল, থে
থিাসে বেমিি পি বেি ধমি েমি েুমলরেলাে, থস থিাসে প্রাে রনঃমশষ। আরে এ
রবপেেেমক রকেুমেই স্বািারবক বমল থেমন রনমে পািরেনা’। বলল রশবিাে
রশবাজী।
‘অস্বািারবক রক আপরন রেো কিমেন?’ বলল থিানাড িেলাল।
‘আোি েমন হমে থদমশি পরিরস্থরেমে বি িকমেি একো পরিবেেন
ঘমেমে। আেিা থদমশি েুসরলে িাজননরেক শরক্তমক উৎখাে কিমে
থেমেরেলাে। এ লমিয কমেক হাজাি েুসরলে িাজনীরে সমেেন েুবকমক থশষ
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কমিরে। োমদি থনোমক রকডন্যাপ কমি থদমশি বাইমি বন্দী কমি থিমখরেলাে।
আোি েমন হমে েে দুিামেই এ পরিবেেন হে, োহমল আরে েমন করি খুব বি
একো শরক্ত আোমদি থদমশ প্রমবশ কমিমে। োিা আোমদি প্ররে একো
োিাত্মক েযামলি েুমাঁ ি রদমেমে’। বলল রশবিাে রশবাজী।
‘আরে আপনাি সামে একেে রে. রশবিাে। রনশ্চে ঐ িকে একো রকেু
ঘমেমে’। বলল থিানাড িেলাল।
‘রকন্তু েে এক োমস থদমশি রবোন বন্দি ও সেুদ্র বন্দি রদমে োিা
থদমশ প্রমবশ কমিমে এবং েে এক োমস থহামেলুলমলাে োিা এমসমে, োমদি
পূেে োরলকা আোি কামে আমে। অপরিরেে ও উমল্লখ কিাি েে থকান রবমদশী
োমদি েমধয থনই’। বলল থপ্ররসমডঠে।
‘আসমল োিা ওিামব জানান রদমে আসমব না’। রশবিাে রশবাজী বলল।
‘রঠক আমে ধমি থনো হমলা একো গ্রুপ থদমশ প্রমবশ কমিমে। এখন রক
কিেীে?’ বলল থিানাড িেলাল।
‘েরদ এ িকে থকান গ্রুপ থদমশ এমস োমক রিপাবরলকান পারেেমক
সহমোরেো কিাি জমন্য, োহমল অবশ্যই োিা আহেদ হাত্তাসহ রিপাবরলকান
থনেৃবৃমন্দি সামে থোোমোে িাখমব। সুেিাং আহেদ হাত্তাসহ রিপাবরলকান
থনেৃবৃমন্দি উপি সাবেিরেক নজি িাখমে হমব’। বলল রশবিাে রশবাজী।
‘আোমদি পুরলশ ও থোমেন্দা রবিাে োমদি উপি নজি িাখমে। রঠক
আমে এো আিও থজািদাি কিা োমব’। থপ্ররসমডঠে বলল।
‘ধন্যবাদ রে. থপ্ররসমডঠে। শুধু পুরলমশি রুরেন পাহািা রদমে ওমদি ধিা
োমব না। আরে েমন করি, দমলি সাহসী ও থে কশ থেমল-মেমেমদিমকও পুরলমশি
পাশাপারশ কামজ লাোমে হমব’। বলল রশবিাে রশবাজী।
‘আরেও একেে। এখন আপনািা আসুন আজমকি রবষে রনমে
আমলােনা করি। আজ নরেমনশন থপপাি িাইমলি থশষ রদন। আহেদ হাত্তামক
রকেুমেই নরেমনশন থপপাি দারখল কিমে থদো োমব না। এখন রক কিা উরেে
বলুন’। থিানাড িেলাল বলল।
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‘আপনািা রক রেো কমিমেন বলুন। পুরলমশি পমি রকংবা সিকািীিামব
সিাসরি রকেু কিা সম্ভব হমব না’। বলল থপ্ররসমডঠে।
‘অেবেেীকালীন সিকাি েঠমনি পি এ পেেে আেিা থে সব পদমিপ
রনমেরে োি লিযই হমলা আহেদ হাত্তাি িাজনীরে বন্ধ কমি থদো, োমক
রনবোেমন দাাঁিামে না থদো। আজ েরদ আেিা োমক নরেমনশন থপপাি দারখমল
বাধা রদমে বযেে হই, োহমল আোমদি এেরদনকাি সব কাজ বযেে হমে োমব।
সুেিাং থে থকান েূমলয োমক আজ বাধা রদমে হমব। আেিা এ পেেে থে বযবস্থা
রহে কমিরে ো হমলা রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তাে আোমদি পাহািা োকমব।
প্রমেযকো োরি সােে কিা হমব।আহেদ হাত্তামক থে থকান েূমলয আেকামনা হমব’।
বলল থিানাড িেলাল।
থিানাড িেলাল োেমেই থপ্ররসমডঠে বমল উঠল, ‘েে দুরদমনি ঘেনা
সােমন িাখাি পি আপনািা রকিামব রনরশ্চে হমেন থে আহেদ হাত্তামক আপনািা
আেকামে পািমবন?’
‘োিা িাস্তাে োিাোরি কমি হেযাকাঠড ঘরেমে নরেমনশন থপপাি জো
রদমে আসমব এবং জো রদমে েমল োমব আেিা এো েমন করি না। আোমদি
থলাক োিা আহেদ হাত্তামদি বাধা থদমব, োমদিমক েরদ ওিা খুন কমি, োহমল
সংমে সংমে অন্য োিরে স্থামন পাহািাে বসা থলাকিা থোবাইমল খবি থপমে োমব
এবং োিা সংমে সংমেই েমল আসমব রনবোেন অরিমসি সােমন। োিা একমোমে
আহেদ হাত্তামক আেক কিমব খুরন রহমসমব এবং নরেমনশন থপপাি দারখমলি
সেে পাি হমে থেমল োমক োনাে থসাপদে কিমব অেবা অন্য থকান বযবস্থা
কিমব’। বলল থিানাড িেলাল।
‘অন্য রক বযবস্থা কিমবন?’ রজমেস কিল থপ্ররসমডঠে।
‘থেেন ধরুন আেিা রজোসাবাদ কিাি পি পুরলশ থডমক োমদি হামে
েুমল রদলাে। োনাে রনমে োবাি পমে আহেদ হাত্তা পালামে রেমে পুরলমশি
ুললীমে োিা োমব, ইেযারদ’। বলল থিানাড িেলাল।
‘না, না এিকে রকেু কিা োমব না। এমে আোমদি সিকামিি বদনাে
হমব। োি থেমে িামলা হমব েরদ এ িকে হে থে, আপনামদি গ্রুপুলমলা রনবোেন
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অরিমসি সােমন থেমক োমক ধমি রনমে থেল, রকন্তু থক ধমি রনমে থেল ো থকউ
স্বীকাি কিল না। োমেব হমে থেল আহেদ হাত্তা। এমে সিকামিি উপি দােো
কে বেোমব’। বলল থপ্ররসমডঠে।
‘থপ্ররসমডঠে, আপরন থোিে বযবস্থাপত্র রদমেমেন োমে সাপও রনরশ্চে
োিা পিমব রকন্তু লারঠি রকেুই হমব না’। বলল রশবিাে রশবাজী উেরসে কমঠঠ।
থিানাড িেলালও থপ্ররসমডঠেমক উমেশ্য কমি বলল, ‘আোিও ধন্যবাদ
রহে করুন রে. থপ্ররসমডঠে। আপরন থে িকে বমলমেন, থস িকে ঘো োনুমষি
কামেও েুরক্তেুক্ত হমব। োনুষ েমন কিমব, রনবোেন রনমে িাস্তাে হানাহারনিই িল
এো এবং আহেদ হাত্তামক থকউ ধমি রনমে থেমে পামি, আবাি পারলমে
আত্মমোপনও কিমে পামি খুমনি দাে থেমক বাাঁোি জমন্য’।
থহমস উঠল থপ্ররসমডঠে ও রশবিাে রশবাজী দুজমনই। বলল থপ্ররসমডঠে,
‘আি এ রবষেো োনুষমক রবশ্বাস কিাবাি েে প্রপাোঠডা থেরশন আোমদি হামে
িমেমে’।
কোো থশষ কমি থপ্ররসমডঠে জুমলস থেনমডল েম্ভীি হমে উঠল।
িাবনাি একো রেহ্ন োি থোমখ-েুমখ িুমে উঠল। বলল, ‘আহেদ হাত্তামক না হে
এিামব সিামনা থেমলা, রকন্তু ঐ অদৃশ্য শরক্তি রক হমব ো োত্র দুিাে এক রদমন
আোমদি ষাে-সত্তি জন থলাকমক খুন কমি আোমদি সব পরিকল্পনামক লঠডিঠড কমি রদল? আহেদ হাত্তাি েরদ এ িকে রকেু ঘমে োহমল ঐ শরক্ত রনশ্চে
প্ররেমশাধ রনমে পােল হমে উঠমব’।
থিানাড িেলাল বমল উঠল, ‘প্ররেমশাধ রনমে েুমে আসমে পামি, আবাি
আহেদ হাত্তা থনই থদমখ পালামেও পামি। িািাকািী বা হাোিকািী না োকমল,
িািাে আসা থলামকিাও োমক না’।
‘আপনাি েুরক্ত রঠক রে. থিানাড। রকেুই ঘেমব না, ওিা পারলমে োমব।
রকন্তু এ িামলা রেোি পামশ খািাপ রদকোও আোমদি রবমবেনা কিা দিকাি’।
বলল থপ্ররসমডঠে েম্ভীি কমঠঠ।
‘আপরন রঠক বমলমেন রে. থপ্ররসমডঠে। খািাপ রদকো রনমেও আোমদি
িাবা দিকাি। ঐ অদৃশ্য শরক্তি থোকারবলাে আেিা বযেে হমেরে। নেুন সংঘাে
সুরিনামেি সংকমে

126

বাধমল এ বযেেো আিও প্রকে হমে পামি। আোমদি স্বীকাি কিমেই হমব,
আোমদি থরইঠড ও কােেকিী জনশরক্ত েে দুরদমন প্রাে থশষ হমে থেমে। আজ
আহেদ হাত্তামক থঠকাবাি জমন্য রবরিন্ন িাস্তাে োমদি আেিা পাহািাে বসারে,
োমদি অরধকাংশই সাদা থপাশামকি পুরলশ। রসরিল থড্রমস োিা আোমদি
সহােো কিমে। রকন্তু এিামব পুরলশ রদমে আি কেরদন ওমদি থোকারবলা কিা
োমব? এই অবস্থাে আোমদি নেুন রকেু রেো কিা দিকাি’। রশবিাে রশবাজী
বলল েম্ভীি কমঠঠ।
‘নেুন রেোো রক হমে পামি বলুন?’ বলল থিানাড িেলাল।
‘বলরে। োি আমে আমিকো কো বরল, পািমল থোো থেমিক থস্টে, না
পািমল অেে থেমিক দুেে কব্জা কিা ও োি োরেি েলা থেমক এক জাহাজ
পরিোে লুরকমে িাখা থসানা উোি কিা আোমদি বি োমেেে। এ জমন্যও
আোমদি শরক্ত প্রমোজন। সব রেরলমে আরে েমন করি, থকান োরিো গ্রুমপি
সাহােয থনো আোমদি প্রমোজন। োিা অেযে কূশলী ও থপশাদাি থোো।
োিাই পািমব এখানকাি অদৃশ্য শরক্তি থোকারবলা কমি আোমদি কামেোোি
কমি রদমে।
আোি েমন হে হাত্তািাও থকান োরিো গ্রুপমকই হাোি কমিমে। না
হমল এে অল্প সেমে এেবি রবপেেে আোমদি ঘেমে পামি না’। রশবিাে
রশবাজী বলল।
রশবিাে রশবাজী োেমলও সংমে সংমে কো বলল না থপ্ররসমডঠে রকংবা
থিানাড িেলাল। োিা েম্ভীি হমে উমঠমে।িাবমে োিা। েুখ খুলল প্রেমে
থপ্ররসমডঠে। বলল, ‘োিা এ জমন্য রবিাে রবরনেে োইমব। োোিা িমেমে
অেুলমলা থসানা উোমিি বযাপাি’।
‘আোি েমন হে থসানাি একো িাে রদমে োইমল আি রকেুই োিা
োইমব না’। রশবিাে রশবাজী বলল।
‘থসানাি িাে রক োমদি থদো রঠক হমব? আি থসানা েরদ অবমশমষ না
পাওো োে?’ বলল থিানাড িেলাল।
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হাসল রশবিাে রশবাজী। বলল, ‘থসানা না োকাি প্রশ্নই উমঠ না। রেলক
লাজপে পাল লি ডলাি খিে কমি সামঠো থডারেমোি েদারনেন েিনেি
ওিানমডাি উত্তিারধকািী পাওমলা থিাসীি কাে থেমক থে পুিমনা ডুকমেঠেুলমলা
রকমনরেমলা, োি একরেমে ওিানমডা রনমজি হামে রলমখমে, ‘১৫০২ সামলি ১লা
জুন কলম্বামসি পিােশে উমপিা কমি দুরে থসানা থবা াই জাহাজসহ ২৭রে জাহাজ
থিমনি উমেমশ্য সেুমদ্র পাঠালাে। সবাই জামন এি েমধয ২০রে জাহাজ মিি
কবমল পমি কযারিরবোন সােমি ডুমব রেমেরেল। আি েেরে রিমি এমসরেল
সামঠো থডরমোমোি উপকূমল। আি একরে থসানা থবা াই জাহাজ থপ মোঁরেল
থিমন। রকন্তু আসল ঘেনা হমলা জাহাজ ডুমবরেল ১৯রে। একরে জাহাজ মিি
রিন্ন একো ঘূনোবমেে পমি দরিমে থিমস রেমেরেল। এই জাহাজরে রেল থসানা
থবা াই রিেীে জাহাজ। জাহামজি সৎ ও সেযবাদী কযামেন সবেমশষ বােোে
আোমক জারনমেরেল, োি িরেরস্ত ও রনেিোন জাহাজরে সুরিনাে উপকূমল
লযাঠড কমিমে। োিপি সব থোোমোে োি সামে আোি বন্ধ হমে োে। এ
জাহামজি েেযরে সবাি থেমক আরে থোপন করি দুই কািমে। প্রেেেঃ থিন
সিকামিি অরধকেি শারস্তি হাে থেমক বাাঁেমে, রিেীেেঃ সবাইমক রবশ্বাস
কিামে পািব থে জাহাজরে ডুমব থেমে। আোি ইো রেল সুরিনাে থেমক
থসানাুলমলা রনমজ উোি কিাি। রকন্তু পরিরস্থরে আোমক থস সুমোে থদেরন। পমি
এক সেে িাবমে শুরু করি, োক জাহাজরেি কযামেন অেযে িামলা োনুষ
থসানাুলমলা কযামেন আব্দুি িহোন আল োরিমকি কামজ লাুলক। থস
আেলারঠেমকি সেুদ্র অরিোন ুলমলামে অেূলয অবদান থিমখমে। থসই েূলনাে থস
বরিে হমেমে। রনমলোি ও িাল োনুষ বমল োমক ঠকামনা হমেমে। থসানাুলমলা
রবধাোই োমক পুরুস্কাি রহমসমব রদমেমে’। ডকুমেমঠেি এই কোুলমলাি পি রক
থকান সমন্দহ োমক থে, থেমিক দুমেেি োরেি েলাে থসানা থনই?’
‘আরে সমন্দহ করিরন। একো আশংকা প্রকাশ কমিরে োত্র’। বলল
থিানাড িেলাল।
‘আশংকাি থকান কািে থনই। রেলক লাজপে পাল থেমিক দূেে সম্পমকে
অমনক অনুসন্ধান কমিমেন এবং রেরন রনরশ্চে হমেমেন থে, থসানা থবা াই জাহাজ
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পািাোরিমবামেই থনাংেি কমিরেল এবং থসই জাহামজি থলাকিাই এই থেমিক
দূমেেি রনেোো। োোিা রেলক লাজপে পাল হাজাি হাজাি ডলাি খিে কমি
দরিে আমেরিকাি এই অিমলি িূ-সম্পদ ও খরনজ সম্পদ রবষেক উপরহ
েরনেরিং রিমপােে থোোি কমিরেমলন, োমেও পািাোরিমবা এলাকাে সরলড
থোমডি অরস্তে ধিা পমিমে’। রশবিাে রশবাজী বলল।
থপ্ররসমডঠে ও থিানাড িেলামলি থোখুলমলা থলামি েকেক কমি উঠল।
বলল থিানাড িেলাল, ‘উপরহ েরনেরিং রিমপােে ও পাওমলা থিাসীি কাে থেমক
থকনা ওিানমডাি ডকুমেঠেুলমলা থকাোে?’
‘এুলমলা রেল রেলমকি পামসোনাল থোপন ডকুমেঠে। থকাোে থিমখমেন
বলা েুরষ্কল। আপনািা সবাই উমদযাে রনমে োি পরিবািমক বমল থখাাঁজাখুাঁরজ
কিমল রনশ্চে পাওো োমব’। বলল রশবিাে রশবাজী।
‘রঠক আমে ওো থদখা হমব। এখন আসুন আেিা রঠক করি, থকান োরিো
গ্রুমপি আেিা সাহােয রনমে পারি’। বলল থিানাড িেপাল।
‘এ বযাপামি সাহােয কিমে পািমব আপনাি সহকািী সােি
আেিওোল। েধয ও লযারেন আমেরিকাে োি বযবসা োলামে রেমে অমনক
োরিোি সংিমশে োমক আসমে হমেমে। েধয আমেরিকা ও আোমদি লযারেন
আমেরিকাি োরিোিাই এখন পৃরেবীমক ডরেমনে কিমে’। বলল রশবিাে
রশবাজী।
খুরশ হমে থিানাড িেলাল বলল, ‘োহমল থো কাজো অমনক সহমজই
হমে থেল’।
এ কোি পি থিানাড িেলাল থপ্ররসমডমঠেি রদমক োরকমে বলল,
‘ওমদি থো অেে রদমলই েমল, ওমদি সামে থসানা িাোিারেি দিকাি আমে?’
‘থসানা ও অেে একই একই কো। থসানাি কো েখন ওিা জানমেই
পািমব, উোিও কিমব োিা থসানা, েখন থসানাি একো অংশ োমদি থদোই
সুরবধাজনক হমব। কািে থসানা উোিমক েখন ওিা োমদি প্রারপ্তি সামে সম্পকে
েুক্ত রহমসমব থদখমব। িাল কাজ পাওো োমব োমদি কাে থেমক’। বলল
থপ্ররসমডঠে।
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‘োহমল োই হমব। রে. থপ্ররসমডঠে আেিা এখন উরঠ’।
বমল উমঠ দাাঁিাল থিানাড িংলাল। উঠমে উঠমে বলল, ‘রে. থপ্ররসমডঠে
আপরনও একেু আইরজমক বলমবন রনবোেন অরিমস পুরলশ থেন রনরিে োমক।
ো কিাি আোমদি থলাকিাই কিমব। োিা থেন রঠক সেমে একেু সমি োমক’।
থপ্ররসমডঠেও উমঠ দাাঁরিমেরেল। বলল, ‘রঠক আমে বলব আরে োমক’।
বলাি পমিই থপ্ররসমডমঠেি েুখেঠডমল িাবনাি োো প্রকাশ থপল। হঠাৎ
োো রনেু কমি একেু িাবল। োিপি বলল, ‘রে. থিানাড, পুরলশ রনরিে োকমে
পামি, হাোোি সেে একেু সমিও োকমে পামি, রকন্তু রনবোেন অরিমসি থিেি
থেমক বািরে থকান সুমোে আপনািা পামবন না। থদশ-রবমদমশি সাংবারদকিা
থসখামন োকমব। ইো োকমলও থকান অনবধ সহমোরেো োিা রদমে পািমব
না’।
‘ইমেস রে. থপ্ররসমডঠে, এো আেিা জারন। পুরলমশি ঐেুকু সহমোরেো
হমলই আোমদি েলমব’। বলল থিানাড িেলাল।
বমলই হাে বারিমে হ্াঠডশ্যাক কমি োিা রবদাে রনল’।

থসঠরাল থিাড ধমি এুলমে আহেদ েুসামদি োরি। দুরে োরি এক
লাইমন সােমন এুলমে।
আমেি োরিরে পামজমিা থশ্রেীি আমেরিকান জীপ। আহেদ েুসা ড্রাইি
কিমে। পামশি রসমে বানোিমডা। থপেমনি রসমেি ো খামন আহেদ হাত্তা। োি
এক পামশ োি দমলি রনবোেন পরিোলক, অন্য পামশ আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী।
থপেমনি োরিো একো রেরন োইমক্রা। োমে পাাঁেজন থলাক।
আহেদ েুসাি জীপরেি লযাে স্টযামঠড রিপাবরলকান পারেেি পোকা।
োরিমে আহেদ হাত্তা এিামব পোকা েুলমে োেরন। রকন্তু আহেদ
েুসাি ইোমেই োরিমে পোকা লাোমে হমেমে। এি স্বপমি েুরক্ত রহমসমব
আহেদ েুসা বমলমে, ‘আপরন সামবক প্রধানেন্ত্রী এবং রিপাবরলকান পারেেি
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প্রধান। আপরন োরিমে পারেেি পোকা েুমল সবাইমক জারনমে রনবোেন অরিমস
োমেন নরেমনশন থপপাি দারখল কিমে। এিপি েরদ আপনামক বাধা থদোি
েে রকেু ঘমে থসো হমব পরিকরল্পে সন্ত্রাস। এই সন্ত্রামসি রবরুমে থসাচ্চাি হমব
থোো দুরনো’।
আহেদ েুসাি এ েুরক্ত হারস েুমখ থেমন রনমেরেল আহেদ হাত্তা।
রঠক ১২ো দশ রেরনমে োরি থসঠরাল সামকেল পাি হমে থসঠরাল থিাড
ওোন-এ প্রমবশ কিল।
থসঠরাল সামকেল নেিীি সবমেমে অরিজাে ও জনবহল বাজাি এলাকা।
সামকেমলি ো খামন পারকেং-এি রবশাল জােো।
থসঠরাল সামকেল থেমক থসঠরাল থিাড দু’ শাখাে রবিক্ত হমে পরশ্চমে
এরেমে রনবোেন অরিমসি সােমন সুরিনাে এরিরনউমে রেমে পমিমে। থসঠরাল
থিাড ওোন হমলা োবাি এবং থসঠরাল থিাড েু হমলা থিিাি।
থসঠরাল থিাড ওোমন প্রমবশ কমিই একেু সােমন দুরে োইমক্রামক িাস্তাি
দু পামশ থবআইরনিামব দাাঁরিমে োকমে থদখল। এই অসংেরে থদমখ িাস্তাি
দুপামশ েমনামোে রদল আহেদ েুসা। থদখমে থপল, িাস্তাি দুপামশই থিারডং
থেোি থপমে বমস আমে বামিা থে েজন থলাক। প্রাে একই বেমসি। থদমখই েমন
হমে িাস্তা পাহািা রদমে ওিা।
ভ্রু কুরিে হমলা আহেদ েুসাি।
ওমদিও দৃরিমে পমি থেমে আহেদ েুসামদি োরি। ওমদি সবাি দৃরি
আহেদ েুসামদি োরিি রদমক।
ওমদি েমধয থেমক একো রেৎকাি থিমস এল, ‘রিপাবরলকান পারেেি
পোকা োরিমে। শালা আহেদ হাত্তা এ োরিমেই োমে রনবোেন অরিমস। উমঠ
দাাঁিাও সকমল, আেকাও োরিমক’।
ওমদি েমধয েুোেুরে শুরু হমে থেল। ওমদি সবাি হামে উমঠ এমসমে
থস্টনোন।
কমেকজন থস্টনোন উাঁরেমে আহেদ েুসামদি োরিি সােমন এমস
দাাঁিাল। কমেকজন েুমে আসমে োরিি রদমক।
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েুহূমেেই ঘমে থেল এ ঘেনাুলমলা।
আহেদ েুসাি কামে রবষেো েখন পরিষ্কাি হমে থেমে। ওিা োমদিই
আমপিাে বমস রেল। থে থকান েূমলয োরি আেকামব।
আহেদ েুসা রিিলবাি েুমল রনল হামে। বমল উঠল একেু উচ্চ কমঠঠ,
‘সবাই রসমেি উপি শুমে পিুন। বানোিমডা েুরে বাে রদমকি োইমক্রাি োোি
িুমো কমি দাও’।
বমলই আহেদ েুসা ুললী েুি
াঁ মলা ডানরদমকি োইমক্রাি থপেমনি োকাি
উমেমশ্য।
প্রাে একই সামে দুরে োোি িাোি শব্দ উঠল।
ুললী কমিই আহেদ েুসা সােমনি িাস্তাি উপি থোখ বুরলমে োো রনেু
কমি োরি োরলমে রদল েীব্র েরেমে। ওমদি থস্টনোন থেমক ুললী বৃরি শুরু হমে
থেমে। প্রখে থসই ুললীি াাঁক আসমে লােল সােমনি রদক থেমক। পিিমে পাশ
থেমকও।
রকন্তু পাশ থেমক েখন ুললী বৃরি শুরু হমেমে, েখন আহেদ েুসামদি
োরি পামশি অস্ত্রধািীমদি প্রাে পাশ কারেমে েমল এমসমে সােমন। োত্র কমেকো
ুললী দুপাশ থেমক োরিি পাশোমক আঘাে কিল।
সােমনি ুললী োরিি সােমনি উইঠড রশডমক রনরশ্চহ্ন কমি রদমেমে।
িাঙা কাাঁমেি বৃরি এমস পিমে আহেদ েুসা ও বানোিমডাি োমে।
রকন্তু থে পাাঁে েেজন অস্ত্রধািী োরি আেকাবাি জমন্য োরিি সােমন
অবস্থান রনমেরেল ও ুললী বৃরি কিরেল প্রােপমন, োিা সকমলই আহেদ েুসাি
োরিি োকাে রপমশ থেমে।
পাাঁে সাে থসমকঠড পমি আহেদ েুসা োো েুলল। থদখল, সােমনি িাস্তা
পরিষ্কাি। রিোি রিউমে োরকমে থদখল, কেুলমলা লাশ পমি আমে িাস্তাে, আি
অমন্যিা েুোেুরে কিমে।
পাশ থেমক বানোিমডা বমল উঠল, ‘স্যাি ওিা আোমদি রপেু থনবাি
জমন্য োইমক্রামে উঠমে। এেোই থবরদশা হমে থেমে থে, োরি দুমোি োকা থে
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থিমে থেমে, থস কো কামিা েমন থনই। রকংবা থখোলও কমিরন। থোবািকবাদ
স্যাি, োরি দুমোি োকা নি কিাি আপনাি রসোেমক’।
‘আল্লাহ এিামবই ষিেন্ত্রকািীমদি সাজামনা স্বপ্নমক ুলাঁরিমে থদন’।
বমল আহেদ েুসা একবাি ঘরিি রদমক োকাল। বলল, ‘আি পাাঁে
রেরনমে রক আেিা থপ াঁেব রনবোেন অরিমস?’
‘হ্াাঁ আেিা থপ াঁেমে পািব’। বলল বানোিমডা।
আহেদ েুসা থপেন রদমক োো ঘুরিমে বলল, ‘রে. হাত্তা, আপরন আপনাি
থলাকমদি রনমদেশ রদন, রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তা থেন োিা বন্ধ কমি থদে।
থকান িাস্তা রদমে থকান োরি োমে রনবোেন অরিমস থপ াঁেমে না পামি। আোি
েমন হমে, রনবোেন অরিসেূখী সব িাস্তাে ওিা এিামব পাহািা বরসমেমে।
থোবাইমল রনশ্চে োিা জানমে পািমব থে, োমদি বাধা থিমঙ আেিা রনবোেন
অরিমস থপ াঁেমে োরে। জানমে পািাি পি োিা সকমলই রনবোেন অরিমসি
রদমক েুেমব। এিা োমে রনবোেন অরিমস থপ াঁেমে না পামি’।
‘ধন্যবাদ আহেদ েুসা আপনামক। আোমদি রবিমেি থঘাি এখমনা
কামেরন। এক সেে েমন হরেল োিরদমকি েুমে আসা বুমলে আোমদি িেো কমি
থিলমব। রকন্তু পি েুহূমেেই সব পরিষ্কাি হমে থেমে। আোমদি রনবোেন পরিোলক
ও আোি থসমক্রোিী থো এখনও কাাঁপমে’।
বমল আহেদ হাত্তা থোবাইল েুমল রনল হামে। এমক এমক পাাঁেরে
থেরলমিান কিল। কো বলল ও োমদি রনমদেশ জারনমে রদল। থেরলমিান থশষ
কমি আহেদ েুসামক উমেশ্য কমি বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, আেিা ো
থেমেরেলাে োি থেমে অমনক থবরশ থলামকি সোেে হমেমে। ওিা বলমে,
রনবোেন অরিস সংলগ্ন পাাঁেরে িাস্তা এেরনমেই বন্ধ হমে থেমে। পাাঁমে হাাঁো থলাক
োিা থকউ এরদক ওরদক থেমে পািমে না। আোমদি থসঠরাল থিাডও বন্ধ। এখন
আোমদি োরি োওোি পযামসজ ওিা তেিী কিমে’।
‘পুরলশ থনই? পুরলশ রকেু কিমে না থিাড ব্লক দূি কিাি জমন্য?’ বলল
আহেদ েুসা।
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‘না পুরলশ রকেু কিমেনা। ওিা জানাল, পুরলশ এমকবামি রনরিে’।
আহেদ হাত্তা বলল।
সরেয োরিো আি রকেু দূি এুলমেই িাস্তাে থলামকি িীি থদখা থেমে
লােল। েেই োরি সােমন এুলমে িীি েেই বািমে। এক সেে রুে হমে থেল
োরিি েরে।
েখন োনুষ জানমে পািল োরিো আহেদ হাত্তা নাসুেমনি, েখন
থলাোন উঠমে লােল োিরদক থেমক, ‘আহেদ হাত্তা নাসুেন রজন্দাবাদ,
রিপাবরলকান পারেে রজন্দাবাদ’।
জনো ও দমলি কেেীিা সকমল রেমলই োরিি জমন্য পযামসজ সৃরি
কিমে লােল। থসই পযামসজ ধমি োরি এুলমলা।
োরি েখন রনবোেন অরিমসি সােমন থপ াঁেল, েখন োিরদমক জনসেূদ্র।
সকমল েুহূমেে থজমনও থেল োমদি রপ্রে থনো আহেদ হাত্তা নাসুেন রনবোেন
অরিমস থপ াঁমে থেমে। োিরদক থেমক েেন রবদািী ঐ একই থলাোন উঠল,
‘আহেদ হাত্তা নাসুেন রজন্দাবাদ, রিপাবরলকান পারেে রজন্দাবাদ’।
উৎসাহী সেেেকমদি িীি থঠমল আহেদ হাত্তাি োরি রনবোেন অরিমসি
োরি বািান্দাে থপ াঁেল। একদল থদশী-রবমদশী সাংবারদক এমস রঘমি ধিল
আহেদ হাত্তামক।
োরিি রনরশ্চহ্ন উইঠড রশড ও বুমলমে াাঁ িা হমে োওো োরিি
সােমনি রদকো সকল সাংবারদমকি দৃরি আকষেে কিল। আহেদ হাত্তামক
প্রেমেই প্রশ্ন কিল একদল রবমদশী সাংবারদক, ‘োরিি এ অবস্থা থকন? েমন হমে
োরি েুেমিত্র থেমক এল!
আহেদ হাত্তা বলল, ‘েুেমিত্র নে, আক্রেে থিত্র বলমে পামিন।
থসখামন েুে হেরন। ওিা আক্রেে কমিমে, আেিা আক্রেমেি রশকাি হমেরে।
োরি োরলমে থকান েমে আেিা থবাঁমে আসমে থপমিরে।
‘কািা, থকন আক্রেে কমিরেল?’ প্রশ্ন কিল আমিকজন সাংবারদক।
‘থিানাড িেলামলি থনেৃোধীন সুরিনাে রপপলস কংমরমসি থলাকিা
আক্রেে কমিরেল। ওমদি লিয রেল আোমক রনবোেন অরিমস আসমে না থদো।
সুরিনামেি সংকমে

134

সুমোে থপমল হেযা কিা। োিা িিাডুরবি িমে আোমক এবং রিপাবরলকান
পারেেি জনরপ্রে থনো কেেীমদি রনবোেন কিমে রদমে োে না। এই উমেমশ্য োিা
অেবেেীে কালীন সিকাি িেোে আসাি পি থেমক আোমদি থনো, কেেী ও
সেেেকমদি উপি অেযাোি োলামে। োমদি হেযা ও ুলমেি রশকাি হমেমে
অসংখয োনুষ’।
আহেদ হাত্তা োেমেই অন্য একজন সাংবারদক বমল উঠল, ‘এ ধিমনি
থকান খবি থো পত্র-পরত্রকাে আমসরন। রবষেো আপরন রবস্তারিে বলুন’।
‘োি করুন নরেমনশন থপপাি জো রদমে আরে এমসরে। আরে এখন
এেো সেে রদমে পািমবা না। দু এক রদমনি েমধযই সাংবারদক সমম্মলন কমি
সব ঘেনা আরে আোি থদমশি জনেন ও দুরনোবাসীমক জানাব’।
বমল আহেদ হাত্তা, োি থসমক্রোিী ও দমলি রনবোেন পরিোলক
সাংবারদকমদি িীি থঠমল রনবোেন অরিমস উমঠ থেল।
আহেদ েুসা ও বানোিমডা োরিমে বমস িইল।
আহেদ েুসাি পিমন রশখ ড্রাইিামিি থপাশাক।
নরেমনশন থপপাি দারখল থশমষ প্রাে এক ঘঠো পি থবরিমে এল আহেদ
হাত্তা। থডমক রনল আহেদ েুসা ও বানোিমডামক ওমেরেং রুমে। বলল আহেদ
েুসামক, ‘আপরন থেিামব বমলরেমলন, থসিামব আরে থপ্ররসমডঠেমক থেরলমিামন
সব ঘেনা জারনমেরে। উরন আইরজমক বমল দুোরি পুরলশ পাঠামেন। ওিা
আোমদি থপ াঁমে থদমব। থপ্ররসমডঠে আিও বমলমে, আোি বারিমে োমে উপেুক্ত
পুরলশ পাহািা োমক, এ জমন্য রেরন আইরজমক বমল থদমবন’।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘োমদি েমন োই োক, এই বারহ্ক
পাহািামেও অমনক কাজ হমব’।
‘রঠক আমে, পুরলশ আসা পেেে আেিা অমপিা করি’। বলল আহেদ
হাত্তা।
‘রঠক আমে। েমব পুরলমশি দুরে োরিই সােমন োকমব, একরে সােমন
একরে থপেমন এিামব নে’। আহেদ েুসা বলল।
‘রকন্তু এিামব নে থকন? এিামবই রনিাপদ থবরশ’। বলল আহেদ হাত্তা।
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থকন নে একো বুর মে বলা েুশরকল। েমব পুরলশ সম্পমকে রনরশ্চে না
হমে োমদি আমে রপমে থিমখ এুলবাি রপেুবাি পে বন্ধ কিা রঠক নে’। আহেদ
েুসা বলল।
আহেদ হাত্তা রকেু বলল না।
রস্থি, স্তরম্ভে দৃরিমে োরকমে োকল আহেদ হাত্তা আহেদ েুসাি রদমক।
আকরিকিামব থস জরিমে ধিল আহেদ েুসামক। বলল, ‘আল্লাহ আপনামক এে
দূিদশেী কমিমেন। আলহােদুরলল্লাহ’।
এই সেে একরে থেরলমিান এল বানোিমডাি থোবাইমল। থেরলমিান
ধিল থস। রনেু স্বমি কো বলল। কো বলমে রেমে োি থেহািাে উমিে িুমে
উঠল।
বানোিমডা থেরলমিান থশষ কিমেই আহেদ েুসা রজমেস কিল, ‘কাি
থেরলমিান বানোিমডা?’
‘সহকািী পুরলশ করেশনামিি’। বলল বানোিমডা।
‘থকান খািাপ খবি?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘সহকািী পুরলশ করেশনাি সামহব বলমলন, থদমশি থোপন হেযা-সন্ত্রাস
পরিরস্থরেি থে রববিে সামবক প্রধানেন্ত্রী সাংবারদক সমম্মলমনি োধযমে থঘাষো
কিমবন বমলমেন, ো থিেমিি পরিরস্থরেমক অরগ্নেিে কমি েুমলমে। থে থকান
সেে থে থকান ঘেনা ঘেমে পামি। ওিা েরিো হমে উমঠমে। খুব উরিগ্ন েমন হমলা
সহকািী পুরলশ করেশনািমকও’। বলল বানোিমডা।
‘আি রকেু বমলমে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘বমলমেন পুরলমশি উপি রনিেি কমি বমস োকা োমব না’। বলল
বানোিমডা।
আহেদ হাত্তা এক ধাপ এরেমে এমস অনুচ্চকমঠঠ বলল, ‘রে. আহেদ
েুসা, সহকািী পুরলশ করেশনাি আপনাি কোই কনিািে কিমলন। রকন্তু কমেক
োমসি বযবধামন ওিা সব পুরলশমক পামল্ট থিমলমে?’
‘সব পুরলশমক পাল্টাবাি দিকাি থনই। সব পুরলশমক ওিা সব কামজ
বযবহাি কমি না’। বলল আহেদ েুসা।
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এ সেে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী ওমেরেং রুমে প্রমবশ কিল। বলল
আহেদ হাত্তামক, ‘স্যাি, পুরলমশি োরি দুরে এমসমে।
আহেদ হাত্তা োকাল আহেদ েুসাি রদমক। আহেদ েুসা বলল, ‘েলুন’।
আহেদ হাত্তা েলমে শুরু কমি আবাি রিমি দাাঁিাল থসমক্রোিীি রদমক।
বলল, ‘েুরে পুরলশ অরিসািক বমল দাও পুরলমশি োরি দুরে আোমদি োরিি
সােমন োকমব’।
‘রঠক আমে স্যাি, এখরন বমল রদরে’। বমল থসমক্রোিী েখনই থবরিমে
থেল।
আহেদ েুসািাও থবরিমে এল ওমেরেং রুে থেমক।
নােল োরি বািান্দাে।
আহেদ েুসা োরি বািান্দাে এমস দাাঁিামেই োমদি রিেীে োরিি
একজন আমিাহী আহেদ েুসাি কামে এমস দাাঁিাল।
োমক থদমখই আহেদ েুসা একেু সেরকে হল। বলল, ‘সবেিে নজি
থিমখরেমল এরদমক?’
‘রজ স্যাি। অন্য থকান োনুষ োরিি কামে আমসরন। োত্র একজন িমোসাংবারদক োরিি থিেি ও বাইমিি িমো রনমেমে’।
ভ্রুকুরিে হমলা আহেদ েুসাি। বলল, ‘থিেমিি িমো রকিামব রনল?’
‘স্যাি, োরিি সােমনি েমপি উপি উমঠ উইঠড রশমডি িাঙা জােো
রদমে রিেমি েুখ বারিমে িমো েুমলমে’। বলল থলাকরে।
‘কেুলমলা িযাপ রনমেমে?’ আহেদ েুসা প্রশ্ন কিল।
‘োি পাাঁেো’।
‘েুরে িযাপ থনো থদমখে, না ‘রক্লক শুমন বুম ে? এ োরিি বন্ধ কামোঁি
েমধয রদমে থপেন থেমক থোোি রকেু শুনমে পাওোি কো নে’। বলল আহেদ
েুসা।
‘লামসি আমলা থদমখরে’। থলাকরে বলল।
‘লাসুলমলা পিপি হমেমে?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘প্রেে লামসি রকেুপি অবরশি লাসুলমলা হমেমে’। থলাকরে বলল।
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‘রঠক আমে। োও। ধন্যবাদ’। বলল আহেদ েুসা।
থলাকরেি সামে কো থশষ কমি রিমি োরকমে থদখল, বাইমিি
থলােনািে হাজাি হাজাি থলামকি প্ররে হাে নািা থশষ কমি আহেদ হাত্তা উমঠ
োমে োরিমে। পামশ দমলি রনবোেন পারিোলক লানসানা কনমে োরিমে উঠাি
জন্য অমপিা কিমে। আহেদ েুসা বমল উঠল, ‘রে হাত্তা, োরিমে উঠমবন না’।
েেমক দাাঁিাল আহেদ হাত্তা। রিমি োকাল আহেদ েুসাি রদমক।
িাবােি লিয কিল আহেদ েুসাি থোমখ েুমখ।
আহেদ হাত্তা দ্রুে এমস দাাঁিাল আহেদ েুসাি সােমন। বলল, ‘রে.
আহেদ েুসা, আপরন রকেু িাবমেন েমন হমে?’
এ সেে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী এমস দাাঁিাল োমদি সােমন। বলল,
‘স্যাি, রডএসরপ সামহবমক বমলরে, োমদি দুরে োরি আোমদি োরিি সােমন
োকমব। রডএসরপ সামহব জানামলন, সবরদক রবমবেনা কমি কেৃপ
ে ি োবাি পে
এবং রনিাপত্তা বযবস্থা রঠক কমি রদমেমেন। পুরলমশি দুোরিই োকমব থপেমন
োমে সােমনি রদমক থোখ থিমখ থপেমনি রনিাপত্তা রনরশ্চে কিমে পারি। থপেমন
পুরলশ োকমল সােমন আক্রেমনি সুমোে পামবনা। রকন্তু পুরলশ সােমন োকমল
থপেনো এমকবামিই অিরিে হমে পিমব’। রডএসরপ সামহমবি একোি জবামব
আরে বমল রদমেরে, পুরলমশি দুোরি সােমন োকমব আোি প্ররে স্যামিি এোই
রনমদেশ’। আোি এ কোি পি রেরন বমলমেন, স্যাি থেো বমলমেন থসোই হমব’।
‘োবাি পে থকানো হমব বমলমেন?’ রজমেস কিল আহেদ েুসা।
‘আেিা আসাি পমে থেমহেু একবাি এযাকরসমডঠে ঘমেমে, থসজমন্য ঐ
পমে ওিা োমে না। উত্তমিি রিং থিাড ধমি ওমসোন হাইওমে হমে স্যামিি
বারিমে থপ াঁো োমব’। বলল আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী।
‘েন্দ নে। িাস্তা রফ্র, োরি-মঘািা খুবই কে। োিাোরি োওো োমব’।
আহেদ হাত্তা বলল।
আহেদ হাত্তাি কো থশষ হমেই আহেদ েুসা বলল, ‘রঠক আমে’।
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বমলই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীি রদমক োরকমে বলল,
‘েুরে রডএসরপ সামহবমক বল, আোমদি এ োরিো এক্সমলারসি রডমেক্টি রদমে
থেক কিমে হমব’।
শুমনই আহেদ হাত্তা, লানসানা ও আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীি থোখ
োনাবিা হমে উঠল। বলল আহেদ হাত্তা, ‘আপরন এজমন্যই আোমক োরিমে
উঠমে রনমষধ কমিমেন?’ োি কমঠঠ উমিে মি পিল।
‘হ্াাঁ, আরে সমন্দহ কিরে রে. হাত্তা’। বলল আহেদ েুসা।
‘রকেু ঘমেমে ইমোেমধয?’ আহেদ হাত্তা রজমেস কিল।
‘আরে ওমেরেং রুমে োবাি সেে আপনাি একজন থলাকমক আোমদি
এ োরিি রদমক থোখ িাখমে বমল রেমেরেলাে। োি কাে থেমক শুনলাে একজন
িমো সাংবারদক এ োরিি িমো রনমে সােমনি েমপ উমঠ উইঠড রশমডি িাঙা
অংশ রদমে েুখ থিেমি রনমে থিেমিি েরব েুমলমে। থকান িমো সাংবারদক
এিামব থিেমিি েরব থোলাি কো নে। আরে রনরশ্চে নই, রকন্তু আোি সমন্দহ
হমে োরিি েমধয রকেু একো ঘোমনা হমেমে’। বলল আহেদ েুসা।
েুখ শুরকমে থেল আহেদ হাত্তাি।
‘স্যাি, আরে রডএসরপ সামহবমক বরল’। বমল থদ ি রদল আহেদ হাত্তাি
থে্মক্রোিী।
রেরনে খামনমকি েমধযই রডএসরপ েুমে এল। বলল আহেদ হাত্তামক,
‘স্যাি সমন্দহ েখন হমেমে, েখন এ োরিমে েিা োমব না। রকন্তু আোমদি কামে
থো রবমফািক রডমেক্টি থনই’।
‘োহমল?’ বমল উঠল অহেদ হাত্তা।
‘স্যাি, রিন্ন একো োরিি বযবস্থা কিমে হমব’। রডএসরপ বলল।
‘রডএসরপ সামহব, থস বযবস্থা কিা োমব। োি আমে আপরন আোমদি
োরিোি সােমন একো দরি থবাঁমধ থেমন বাইমি থনবাি থেিা করুন। আোি েমন
হে থবাো েরদ োরিি থিেমি পাো হমে োমক, োহমল থস থবাো সাউঠড অেবা
িীড থসনরসরেি হমব। িীড থসনরসরেি হমল োরি েরে পাওোি সামে সামেই
থবাোি রবমফািে ঘমে োমব’। বলল আহেদ েুসা।
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রডএসরপ রবরিে দৃরিমে োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল আহেদ
হাত্তামক লিয কমি, ‘স্যাি আপনাি এই থলাক অমনক রকেু জামনন থদখরে এবং
খুব বুরেোন। আোি োোে এ রেো আসমোই না। রঠক আমে স্যাি, এ পিীিা
আরে কিরে’।
বমল রডএসরপ েুমে থেল োি োরিি কামে। কমেকজন পুরলশ ও দরি
রনমে রিমি এল। ইমোেমধয আহেদ েুসাি রনমদেমশ আহেদ েুসামদি রিেীে
োরি বাইমি পুরলমশি োরিি থপেমন থনো হমলা।
ইমোেমধয বাইমি অমপিোন থলাকমদি েমধয খবি িমে থেমে থে,
আহেদ হাত্তাি োরিমে থবাো িাখা আমে। এই খবমি োনুষ উমত্তরজে হমে
উমঠমে। নানািকে থলাোন উঠমে শুরু কমিমে বাইমি।
রডএসরপসহ আহেদ েুসািা োরি বািান্দা থেমক অরিমসি থিেমি েমল
থেল।
আহেদ েুসামদি োরিি সােমন লম্বা দরি থবাঁমধ োিজন পুরলশ োি থশষ
প্রাে ধমি োনা শুরু কিল। প্রেমে আমস্ত, োিপি োরিি েরে বািমে লােল।
োরি িারনং করঠডশমন উঠমেই ঘেল োরিমে প্রেঠড রবমফািে।
েখন োরিবািান্দা পাি হমে োরিরে শূন্য েেমি রেমে থপ মোঁরেল।
প্রেঠড রবমফািমে োরি েুকমিা েুকমিা হমে রবশ পরোঁশ েজ উমধ্বে উৎরিপ্ত হমলা।
রবমফািমেি শমব্দ থকাঁমপ উঠল থোো রবরডং, থকাঁমপ উঠল োিরদমকি োরে
িূরেকমম্পি েে। থধাাঁোে অন্ধকাি হমে থেল োিরদক। থধাাঁো প্রমবশ কমিমে
রনবোেন অরিমসও।
রডএসরপসহ আহেদ েুসািা ওমেরেং রুমেি থেম ে দাাঁরিমে অমপিা
কিরেল। থবাো রবমফািমেি প্রেঠড শব্দ ও কম্পমন সবাই োমদি অলমিযই থস
থেম ে বমস পমিরেল, শুধু দাাঁরিমেরেল আহেদ েুসা।
থবাো রবমফািমেি প্রেঠড শমব্দি থিশ েখনও রেরলমে োেরন, আেংমকি
থঘাি েখনও কামেরন।
আহেদ েুসা বমল উঠল, ‘রডএসরপ সামহব আসুন থদরখ পুরলশ োিজমনি
রক হমলা?’
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বমল আহেদ েুসা বাইমি েুেমলা। রবমফািমেি জােোোমক পাশ
কারেমে আহেদ েুসা সােমন এরেমে থদখল, োিজন পুরলশই োরেমে লুমোপুরে
খামে। প্রেে দৃরিমে বু ল, সবাই রকেু রকেু আহে হমেমে, েমব েমন হে
োিাত্মক রকেু নে। রকন্তু আেংক অবস্থা ওমদি এখমনা কামেরন।
আহেদ েুসা ওমদিমক এমক এমক থেমেি কামে রনমে িাখল। থশষ
জনমক েখন রনমে থেল, েখন রডএসরপ সামহব এমস থপ াঁেল, পুরলশিাও োরি
থেমক থনমে এল।
আহে পুরলমশি িমক্ত আহেদ েুসাি জাোও িক্তাক্ত হমে থেমে।
রডএসরপ সামহব আহেদ েুসামক লিয কমি বলল, ‘ধন্যবাদ ইোংেযান। আপরন
শুধু বুরেোন নন, সাহসীও’।
রনবোেন অরিস এলাকাে থে পুরলশ অরিসাি দারেে পালন কিমে, থসও
এ সেে এমস থপ াঁেল।
‘আপরন এেিে থকাোে রেমলন? আরে আসাি পি আপনামক থদরখরন’।
পুরলশ অরিসািরেমক লিয কমি বলল রডএসরপ।
‘স্যাি, বাইমি রবিাে উেৃঙ্খল জনো, আরে ওরদকো থদখরেলাে’।
বলল পুরলশ অরিসািরে অপিাধীি কমঠঠ।
‘রঠক আমে, এখন এরদমকি সবরকেু বুম রনন’। বমল রডএসরপ সামহব
আহেদ হাত্তাি োরিমে একজন িমো সাংবারদমকি থবশধািী থলাক কেৃক
ে থবাো
িাখাি ঘেনা থেমক শুরু কমি ো ঘমেমে োি একো ব্রীি রদল পুরলশ
অরিসািমক।
আহেদ হাত্তা থনমে আসরেল োরি বািান্দাে, েখন োমক থদখমে থপল
রডএসরপ সামহব। সংমে সংমে রেৎকাি কমি বমল উঠল ‘স্যাি, আপরন বািান্দা
থেমক নােমবন না। োরি রঠক কমি আপনামক থডমক আনব’।
‘অরিসাি োরি পাওো থেমে। আোমদি একজন থলামকি োরি পারকেংএ আমে, রনমে আসমে’। বলল আহেদ হাত্তা অরিমসি বািান্দাে থেমে থেমে।
রডএসরপ সামহব োকাল আহেদ েুসাি রদমক। বলল, ‘স্যাি থে োরিি
কো বলমলন, থসো থনো োে রকনা আপরন থদখুন’।
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‘রঠক আমে অরিসাি’। আহেদ েুসা বলল।
পুরলশমক এযাম্বুমলমন্স উঠামনা হমে। োিাত্মক আহে নে োিা। রকন্তু
প্রমেযমকিই শিীমি দু োিো কমি রস্প্রঠোি ঢুমকমে।
রনবোেন অরিমসি পারকেং থেমক একো োরি এল োরি বািান্দাে।
আহেদ েুসা এল োরিি কামে। োরিরে রিপাবরলকান পারেেি একজন
কেেকেোি। রজমেস কমি রনরশ্চে হমলা আহেদ েুসা থে োরিমে সব সেে োনুষ
রেল। বাইমিি থকউ োরি িশে কমিরন।
এ সেে বাইমি প্রবল তহ তে শুরু হমলা। থবাো রবমফািমেি পি োনুষ
আেংকরস্ত হমে এরদক ওরদক সমি রেমেরেল। োিা রিমি এমসমে আবাি। নেুন
উমদযামে সংেরঠে হমে উমঠমে হাজাি হাজাি থলাক। প্রবল থলাোন উঠমে
সুরিনাে কংমরস পারেেি রবরুমে, কংমরস পারেেি থনো থিানাড িেলামলি
রবরুমে। থবাো থপমে আহেদ হাত্তামক হেযা প্রমেিাি রবোি ও উমল্লরখে
থনোমদি োিা িাাঁরস দাবী কিমে।
বাইমি রকেু উেৃঙ্খল অবস্থাি সৃরি হমল রডএসরপ সামহব আহেদ
হাত্তামক অনুমিাধ কমি বলমলন জনোমক শাে কিাি জমন্য রকেু কিমে। আহেদ
হাত্তা পারেেি রনবোেন পরিোলক ও সামবক স্বিাষ্ট্রেন্ত্রী লানসানা কনমেমক রনমদেশ
রদল বাইমি রেমে জনোমক সব রকেু বুর মে বলমে থে, আেিা এখরন েমল োরে,
োিাও সবাই থেন েমল োে।
লানসানা কনমে বাইমি থবরিমে থেল।
আহেদ েুসামদি োরি প্রস্তুে। পুরলমশি োরিও প্রস্তুে।
আহেদ হাত্তা বািান্দা থেমক োরি বািান্দাে নােমে োরেল।
রনবোেন করেশনাি থবরিমে এল োি অরিস থেমক। আহেদ হাত্তাি
সােমন এমস বলল, ‘জনাব, আরে ও আোি অরিমসি পি থেমক দুঃখ প্রকাশ
কিরে রনবোেন অরিমস এসব ঘেনাি জমন্য। ঈশ্বি আপনামক বাাঁরেমেমেন,
এজমন্য ঈশ্বিমক ধন্যবাদ। আরে এই রনিাপত্তাহীনোি কো থপ্ররসমডঠেমক
বলব’।
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আহেদ হাত্তা রনবোেন করেশনািমক ধন্যবাদ জারনমে থনমে এল োরি
বািান্দাে।
লানসানা কনমেও এমস থপ াঁেল।
আহেদ হাত্তািা োরিমে উমঠ বসল। পুরলশিাও।
প্রবল থলাোনিে জনোি িীি থঠমল োত্রা শুরু হমলা।
প্রেমে পুরলমশি দুরে োরি।
আহেদ েুসামদি দুরে োরি োি থপেমন।
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৬
োিরে োরিই েুমে েলল রিং থিামডি রদমক।
সােমনি দুরে োরি পুরলমশি। থপেমন দুরেি একরেমে আহেদ েুসা ও
আহেদ হাত্তািা, অপিরেমে আহেদ হাত্তাি রনজস্ব রনিাপত্তা প্রহিী।
পুরলমশি দুোরিি একরে েে রসমেি জীপ। এই োরিমেই রডএসরপ
সামহব িমেমে। রডএসরপ োিাও িমেমে একজন ড্রাইিাি ও োিজন পুরলশ।
এ জীমপি থপেমনই িমেমে পুরলমশি রিেীে োরি। কযারিোি থশ্রেীি।
থপেনো থখালা। এমে িমেমে আেজন পুরলশ।
পুরলমশি এই কযারিোমিি েুলনাে আহেদ েুসাি কািো খুবই থোে
থদখামে।
আহেদ েুসা োি কািো কযারিোি থেমক থবশ থপেমন থিমখ োলামে,
োমে সােমনি রদকো একেু ওোইডিামব থদখা োে।
রনঃশমব্দ েলমে োরি। োরিি থিেমিও থকান কো থনই।
এক সেে কো বমল উঠল আহেদ হাত্তা। বলল, ‘রে. আহেদ েুসা, সবাি
সােমন প্রাে খুমল আপনামক ধন্যবাদ রদমে পারিরন। থিমবরেলাে েহান িাইমক
বুমক জরিমে ধিব, োও পারিরন। আল্লাহ আপনাি োধযমে এবাি শুধু আোমক
নে, োরিশুে থলাকমক েেোরেক েৃেযু ি হাে থেমক িিা কিমলন। অেে খুব থোট্ট
একো ঘেনা, আোি একজন থলাকমক োরিি রদমক থোখ িাখমে বমল
রেমেরেমলন। এই থোে কাজোই পমি পবেে প্রোে ুলরুেপূেে হমে দাাঁিাল। এমকই
বমল সরেযকাি দূিদৃরি। োিপি িমো-সাংবারদমকি কাজমক আপরন থে দৃরিমে
থদমখমেন, থসোও এক অসাধািে সূি দৃরিি বযাপাি। এই দূিদৃরি ও সূষ্ম দ দৃরি
রকিামব আেিা অজেন কিমে পারি আহেদ েুসা?’
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‘এ কোি িািা আপরন বলমে োমেন, এ ুলেুলমলা আপনাি থনই।
আল্লাহ এ ুলেুলমলা আপনামক থদন রন। আল্লাহি রবরুমে অরিমোে রক আনা
োে?’ বলল আহেদ েুসা।
‘না না, রে. আহেদ েুসা, কোো আরে এ অমেে বরলরন। আরে বু ামে
থেমেরে, আপনাি োোে ো এমসমে, আোমদি োোে ো আমসরন। রকিামব ো
আনা োে’। শশবযমস্ত বলল আহেদ হাত্তা।
‘রে. আহেদ হাত্তা োনুমষি থদহ-েন-েেজ আল্লাহি থদো অসীে শরক্তি
িাঠডাি, এ িাঠডাি থেমক আল্লাহি থদো থনোেেুলমলা থবি কমি আনমে হে
থেিাি োধযমে। রজেন্যাস্টমদি থদমখ আেিা রবরিে হই, িাবামিি েে এেন
ইলারস্টক থদহ োিা রকিামব তেিী কিল। বরড রবডািমদি থদমখ আেিা অবাক
হই, থলাহাি েে থপশীওোলা এেন শিীি োিা েিল রক কমি? এসব রকন্তু
আকরিকিামব থপমে োেরন। থেিাি োধযমেই অজেন কমিমে। োন-বুরেি
থিমত্রও এই একই কো। েেোি োধযমে োমনি রবস্তাি ঘোমে হে। রনমজমদি
েমধয থে সম্ভাবনা লুরকমে আমে, ো খুাঁমজ থবি কিা োন েেোিই একো অংশ।
রে. আহেদ হাত্তা, আপরন রক থকানরদন একামে বমস রনমজি থিেমিি রদমক থোখ
থিমল থখাাঁজ থনবাি থেিা কমিমেন থে, আল্লাহ রক রক শরক্ত সম্পমদ আপনামক
সরিে কমিমেন? এ শরক্ত-সম্পদমক রক আপরন েেোে আনাি থেিা কমিমেন?’
‘স্যরি আহেদ েুসা, রনমজমক থকানরদন আরে এ দৃরিমে থদরখইরন’।
বলল আহেদ হাত্তা।
‘আসমল রে. আহেদ হাত্তা, আল্লাহ আোমদিমক রক রদমেমেন, আল্লাহ
আোমদি কামে রক োন, এ েূল রবষেোই আেিা জারন না। আোমদি বযেেোি
োত্রা শুরু এখান থেমকই’। বলল আহেদ েুসা।
‘স্যরি রে. আহেদ েুসা, এেন ধিমনি িাবনাও থে আমে, এেন ধিমনি
িাবনা থে জীবমনি জমন্য অপরিহােেয, এ থবাধই থো থকানরদন আোি েমধয
জামেরন। এখান থেমকই প্রশ্ন জামে আহেদ েুসা, জীবন সম্পমকে এই দৃরিিরে
এবং এই জীবন রজোসাি অনুিূরে োনুমষি েমধয সৃরি হমে পামি রকিামব?
সবাইমক রক দশেন পিমে হমব?’
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হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘রে. হাত্তা, থোো কুিআন শিীি রক অেেসহ
পমিমেন?’ অেেঃ েূল হারদস রন্থুলমলা রক পমিমেন? কুিআন ও হরদমসি
রিরত্তমে থে রবশাল ইসলােী সারহমেযি িাঠডাি েমি উমঠমে, ো রক পমিমেন?’
‘স্যরি, আহেদ েুসা োত্র কমেকো থোে সূিাি অেে পমিরে। ৪০ হারদস
ও োেলা োোমেমলি একো বই পমিরে’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘আপরন ো পমিমেন ো থে ল োন সেুমদ্রি এক থিাাঁো পারন োত্র।
আপরন জীবনমক রকিামব জানমবন? রকিামব জানমবন আপনাি পরিেে?
জানমবন রক কমি আল্লাহি ইোমক?’ আহেদ েুসা বলল।
‘আরে থলখাপিা কমিরে সুরিনামে। রপএইেরড কমিরে আমেরিকা
থেমক। রকন্তু থকাোও এই সুমোে হেরন, সুমোে রেল না’। বলল আহেদ হাত্তা
রবনীে কমঠঠ।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘আপরন সুরিনামেি প্রধানেন্ত্রী হমেও রকন্তু
সুরিনামেি এই রশিাি বযবস্থা কমিন রন’। আহেদ েুসা বলল।
‘আোমক এেন রকেু কিমে হমব োওমো থকানরদন আোি োোে
আমসরন’।বলল আহেদ হাত্তা।
আহেদ েুসা েম্ভীি হমলা। বলল, ‘একো শক্ত কো বরল রে. হাত্তা, আহে
হমবন না থো?’
আহেদ হাত্তা হাসল। োিপি েম্ভীি হমে উঠল োি থেহািা। উপমে পিা
আমবমেি রবেুিে ঘেল োি থোমখ-েূমখ। বলল, রে. আহেদ েুসা, এখন েরদ
আোি োমে োবুক োলান, োহমলও েমন কিব, এো আোি জমন্য আশীবোদ।
বলুন আপরন’।
‘রে. হাত্তা আরে থে কো বলব ো শুধু আপনাি জমন্য নে, আোমদি
অমনমকি জমন্য প্রমোজয। আেিা অমনমকই রপো-োো সূমত্র েুসলোন, রকন্তু
কােেে আেিা েুসলোন হইরন’। আহেদ েুসা বলল।
সংমে সংমে উত্তি রদল না আহেদ হাত্তা। একো আকরিক িাবনা োমক
আেন্ন কমি থিমলরেল। রকেুিে পি ধীি কমঠঠ বলল, ‘রকিামব োহমল েুসলোন
হমে হে?’
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‘একজন েুসরলে কেুলমলা ুলমেি সোহাি থেমক তেিী হে। থেেন থস
আল্লাহমক পালনকেো ও রবধান দাো একোত্র প্রিূ বমল োমন, েুহাম্মাদুি
িাসূলুল্লাহমক আল্লাহি সবেমশষ বােোবাহক রহমসমব োমন, থস রবশ্বাস কমি থে,
দুরনোে োি প্ররেরে িামলা কামজি জমন্য আমখিামে পুরুষ্কাি পামব ও প্ররেরে
েন্দ কামজি জন্য োমক আমখিামে জওোবরদহী কিমে হমব ও শারস্তি সম্মূখীন
হমে হমব। এই িেমক সােমন থিমখ আল্লাহ এবং োি িাসূল ো রনমষধ কমিমেন
ো থস পিমহজ কমি েমল এবং ো কিাি রনমদেশ কমিমেন ো েমেি সামে পালন
কমি োমক।মকান থলাি োমক এ পে থেমক রবেুযে কিমে পামি না। ইেযারদ।
এই ুলেুলমলা কািও েমধয সৃরি হমল থস েুসরলে ঘমি জম্মরহন না কিমলও থস
েুসলোন হমে োে, অন্যরদমক েুসরলে ঘমি জম্ম রহে কিাি পিও কািও েমধয
েরদ এই ুলেুলমলা না োমক, োহমল থস কােেেঃ েুসলোন োমক না’। োেল
আহেদ েুসা।
আহেদ েুসা োেমলও হাত্তা কো বলল না। িাবরেল থস। বলল একেু
পি, ‘এই ুলেুলমলা আেে সামপি এবং জানা ও থশখা সামপি। না জানমল, না
রশখমল থো এ ুলেুলমলা আেে কিা োমব না’।
‘এ জমন্যই থো েুসলোনমদি জমন্য োনাজেন িিজ, ধেেীে ও জােরেক
সব োনই’। বলল আহেদ েুসা।
‘এো থো আেিা করিরন, আোমদি থলাকিা কমিরন’। আহেদ হাত্তা
বলল।
‘এ জমন্য প্রধানে দােী সোমজি থনোিা, জারেি থনোিা’। বলল
আহেদ েুসা।
‘োি োমন আরে দােী হরে’। আহেদ হাত্তা বলল।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘শুধু দােী নন, প্রধান দােী’।
‘থকন?’ বলল আহেদ হাত্তা।
‘আল্লাহ েখন কাউমক িেোে বসান, োি অপরিহােে কাজুলমলাি
একরে হমে দাাঁিাে োনুষমক িাল কামজি রনমদেশ থদো, েন্দ কাজ থেমক রবিে
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িাখা। এই কাজোই োনুষমক েুসলোন বানাবাি কাজ। আপরন এ দারেে পালন
কমিন রন’। আহেদ েুসা বলল।
‘রকন্তু রক কিমে হমব, ো জানোে না এবং ঐ িকে রকেু কিা থে আোি
দারেে োও জানোে না’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘এখন জানাি পি রক কিমবন?’ বলল আহেদ েুসা।
‘আল্লাহ েরদ আোমক িেোে োবাি সুমোে থদন, োহমল প্রেমেই দুরে
কাজ কিব। একরে হমলা, েুসলোনমদি জমন্য ইসলােী োনাজেমনি বযবস্থা।
রিেীে কাজ রহমসমব োনুষমক িামলা কামজি রনমদেশ ও েন্দ কাজ থেমক োনুষমক
রবিে িাখাি লমিয িাষ্ট্রীে উমদযাে রহে কিমবা’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘ধন্যবাদ রে. হাত্তা। আল্লাহ আপনামক আপনাি জারেি থনেৃে থদবাি
সুমোে রদন’। আহেদ েুসা বলল।
আহেদ েুসা সােমন োরকমে কো বলরেল। হঠাৎ একো ব্রীজ োি
থোমখ পিল। সােমন িাস্তাো ধনুমকি েে থবাঁমক পূবে রদমক থোি রনমেমে।
ধনুমকি রঠক েধযিামেি রকেুো পমিই ব্রীজো।
আহেদ েুসা োি েুমখি কোো থশষ কমিই আহেদ হাত্তামক লিয কমি
বলল, ‘রে. হাত্তা ব্রীজ থদখরে। ব্রীজ থকামথেমক এমলা?’
‘থকন, সুরিনাে নদীিই একো শাখাি উপি এই ব্রীজ। ব্রাউনস ওমে
থেমক এ শাখা সুরিনাে নদীি েূল ধািা থেমক রবরেন্ন হমেমে’। বলল আহেদ
হাত্তা।
‘রকন্তু আরে নেিীি থকাোও আি থো ব্রীজ থদরখরন। এ শাখা রক
সুরিনামে পমিরন?’ আহেদ েুসা বলল।
‘না শাখারে বাাঁক রনমে শহমি প্রমবশ কমি আবাি থবাঁমক রেমে থসাজা
আেলারঠেমক পমিমে’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘োি োমন আোমদি এখন দুরে ব্রীজ থপরুমে হমব’। আহেদ েুসা
বলল।
‘হ্াাঁ’। বলল আহেদ হাত্তা।
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‘আেিা থো অমনক থঘািা পমে োরে, োই না?’ প্রশ্ন কিল আহেদ
েুসা।

‘হ্াাঁ’। বলল আহেদ হাত্তা।
‘এি থেমে সংরিপ্ত িাস্তা রেল না?’ আহেদ েুসা বলল।
‘রেল। েমন হে িীি কে ফ্রী িাস্তা বমলই এ িাস্তা থবমে থনো হমেমে’।
বলল আহেদ হাত্তা।
েুরক্তো আহেদ েুসাি কামে েমনাপুে হমলা না। পািাোরিমবাি থকান
িাস্তাই এেন িীমিি নে থে এজমন্য এেো থঘািা পে থবমে রনমে হমব।
হঠাৎ েনো খািাপ হমে থেল আহেদ েুসাি। দুবেল লােল খুব রনমজমক।
এি প্রিাব পিল োরি োলনাি উপিও। আহেদ েুসাি োরি পুরলমশি কযারিোি
িযান থেমক রকেুো রপরেমেই পিল।
পুরলমশি জীপরে ব্রীমজ উমঠ পমিমে। পিিমে পুরলমশি কযারিোি
িযানরেও ব্রীমজ উমঠ পিল।
ব্রীমজি উপি রকেুো এরেমেমে োরি দুমো।
আহেদ েুসাি োরি ব্রীমজি েুখ থেমক এখনও রকেুো দূমি।
এ সেে সােমন থেমক প্রেঠড রবমফািমেি শব্দ হমলা।
িূরেকমম্পি েে প্রেঠডিামব থকাঁমপ উমঠমে িাস্তা, প্রবল াাঁকুরন থখমেমে
োরি।
আহেদ েুসাি পা থেন অজামেই থব্রক কমষমে োরিি।
আহেদ েুসা থদখল সােমন প্রলেকাঠড ঘমে থেমে। থধাাঁোি েধয রদমেই
থদখা োমে, ব্রীমজি এ রদমকি অংশো রনরশ্চহ্ন হমে থেমে। থসই সামে দুরে
োরিও।
রবেূে অবস্থা থকমে থেমেই আহেদ েুসা দ্রুে োরি থেমক নােল। োরি
থেমক নােল বানোিমডাও। থপেমনি োরিি রনিাপত্তা োডেিাও থনমে এল োরি
থেমক। থনমে এমসমে োরি থেমক আহেদ হাত্তা ও অন্যিাও।
সকমলি থোমখ েুমখই রবেূে আেংকিাব, শংরকে প্রশ্ন।
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এিই েমধয বানোিমডা আহেদ হাত্তামক লিয কমি বলল, ‘স্যাি আপনাি
বাইমি থবরুমনা রঠক হেরন। আপরন থিেমি োন স্যাি। ষিেন্ত্র কমিই আোমদি
েরেমিাধ কিা হমেমে’।
‘না বানোিমডা, ওমদি ষিেমন্ত্রি কাজ থশষ হমেমে। ওিা আোমদি
দুোরিমক ধ্বংস কিাি জমন্যই ব্রীমজ থবাো থপমেরেল। ওমদি দুিোেয, আোমদি
োরিি বদমল পুরলমশি দুোরি থবাোি রশকাি হমলা’। শাে কমঠঠ বলল আহেদ
েুসা।
আহেদ হাত্তাি েুমখ রবিমেি রবমফািে। এই সামে োি দুমোখ িিা
আেংক। বলল আহেদ েুসামক লিয কমি, ‘রে আহেদ েুসা আপনাি োধযমে
আল্লাহ আবাি আোমদি সবাইমক িিা কিমলন। পুরলমশি দুরে োরিমক আমে
রদমে আোমদি োরি দুরেমক থপেমন না িাখমল আেিাই থবাোি রশকাি হোে।
আপনামক……..?
আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি কোে বাধা রদমে বলল, রে. হাত্তা আপরন
এখরন থপ্ররসমডঠেমক থেরলমিামন ঘেনাি কো জানান ও উোমিি জমন্য আমবদন
করুন’।
আহেদ হাত্তাি সামে কো বলা থশষ কমিই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তাি
থসমক্রোিীমক বলল, ‘আপরন থেরলমিান করুন আইরজমক এবং োিাোরি
সাহােয পাঠামে বলুন’।
আবাি আহেদ েুসা রিিল বানোিমডাি রদমক। বলল, ‘বানোিমডা, েুরে
রে. হাত্তামক রনমে এখামন োক। রে. হাত্তাি থসমক্রোিীও এখামন োকমব। আরে
অন্য সবাইমক রনমে নদীমে োরে, থদরখ রকেু কিা োে রকনা’।
বমল আহেদ েুসা পাাঁেজন রনিাপত্তা োডেমক রনমে িাস্তা থেমক নদীমে
নাোি জন্য োত্রা শুরু কিল।

সকাল আেো। ঘুে িামঙরন আহেদ েুসাি েখনও।
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েে িাে দুইোে আহেদ েুসা বাসাে রিমিমে।
েেকাল অেযে বযস্ত রদন থেমে আহেদ েুসাি।
ব্রীমজি থবাো রবমফািমেি ঘেনাে দুোরি পুরলমশি থকউ বামোঁরন।
এই ঘেনাি পি আহেদ েুসা আহেদ হাত্তামক রনমে থসাজা েমল
রেমেরেল োনাে। দুরে থকস দামেি কমিরেল। োমক হেযাি জমন্যই রনবোেন
অরিমস োি োরিমে থবাো থপমে িাখা হমেরেল। আবাি োমক হেযাি জমন্যই
ব্রীমজ থবাো থপমে িাখা হে। পুরলশ কেৃপ
ে ি আহেদ হাত্তাি জমন্য থপ্ররিে পুরলশ
রেেমক ব্রীি কমিরেল, পুরলমশি োরি দুরে আহেদ হাত্তাি োরি দুরেি থপেমন
োকমব। আহেদ হাত্তাি থিিাি জমন্য রিং থিাডমক োিা রনরদেি কমি রদমেরেল।
এই েেয থিানাড িেলামলি সুরিনাে রপপলস কংমরস িাাঁস কিমে সেেে হে
এবং ব্রীমজ থবাো থপমে োমক হেযাি ষিেন্ত্র কমি।
োনাে োেলা দামেমিি পিই আহেদ েুসা আহেদ হাত্তামক রনমে েমল
োে জােীে থপ্রস ক্লামব। পূমবেই আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিীমক থপ্রস ক্লামব পাঠামনা
হমেরেল জরুিী রিরত্তমে সাংবারদক সমম্মলন আমোজমনি জমন্য। িাে আেোে
থদশী-রবমদশী সাংবারদকমদি রনমে সুরিনামেি সামবক প্রধানেন্ত্রী ও আসন্ন
রনবোেন প্রােেী আহেদ হাত্তাি জনাকীেে সাংবারদক সমম্মলন অনুরিে হে। সিল
সাংবারদক সমম্মলমনি পি েে োি োমসি েমধয প্রেে বামিি েে আহেদ হাত্তা
পারেে অরিমস োে এবং পারেেি রনবোহী করেরেি তবঠক অনুরিে হে।
আহেদ হাত্তামক বারি থপ াঁমে রদমে ওিানমডামদি ওখামন থপ াঁেমে
আহেদ েুসাি িাে দুমো থবমজ োে।
িাে সামি রেনোে শুমেমে আহেদ েুসা।
রঠক সকাল আেোে থেরবমল নাস্তা সাজামনা হমলা।
ওিানমডা আমেই এমস বমসরেল থিেমিি ড্রইংরুমে। ধীমি ধীমি
থসখামন ওিানমডাি দাদী, ওিানমডাি ো, ওিানমডাি স্ত্রী জযাকুরলন, রলসা,
িারেো সবাই এমস বসল।
োিা থেখামন বমসমে থসখান থেমক আহেদ েুসাি থশাবাি ঘমিি দিজা
থদখা োে।
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রলসা এমসই ওিানমডামক বলল, ‘িাইো উরন উমঠমেন রকনা থদমখে,
নাস্তাি সেে থো েমল োমে’।
‘িাখ থোোি নাস্তা। কাল ওাঁি উপি রদমে থে ধকল থেমে, োমে দুরেন
রদন ওাঁমক ঘুোমনা দিকাি’। বলল ওিানমডা।
‘িামে িারেোি আব্বা আোমদি সামবক প্রধানেন্ত্রী সামহব থেরলমিান
কমিরেমলন আহেদ েুসা বাসাে থপ াঁমেমে রকনা জানাি জমন্য। রেরন িারেোমক
বমলমেন, এক রদমন আহেদ েুসা ো কমিমে, োমেই থদমশি পরিরস্থরে পামল্ট
থেমে। রিপাবরলকান পারেে শুমে পমিরেল, আহেদ েুসা একরদমনই দাাঁি করিমে
রদমেমেন’। বলল ওিানমডাি ো।
ওিানমডাি ো োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘েেকাল রেনবাি উরন
আব্বামক োি থলাকজন সমেে সািাে েৃেযু ি হাে থেমক িিা কমিমেন’। বমল
িারেো োি আব্বাি কাে থেমক ো শুমনরেল সব এমক এমক বলল।
‘রকন্তু আহেদ েুসা থো িামে এসমবি রকেু বমলরন। োি কো শুমন েমন
হমেমে বি থেেন রকেু ঘমেরন’। বলল ওিানমডাি ো।
‘প্রমোজমনি থবশী রেরন একেুও বমলন না। থদখুন না, করদন হমলা
আোমদি সামে পরিেে। রকন্তু রক জারন োি থদশ থকাোে, থক আমে োি? জারন
না’। বলল জযাকুরলন, ওিানমডাি স্ত্রী।
‘েে ১৯ োরিখ িাে থেমক আজ ২১ োরিখ পেেে দুরদন রেন িামে
আহেদ েুসা িাই থে কাজ কমিমেন ো আেিা রেন বেি রেন েুমেও পািোে
না। সামবক প্রধানেন্ত্রী জনাব আহেদ হাত্তা রঠকই বমলমেন দুরদমন রেরন
সুরিনােমি পরিরস্থরে পামল্ট রদমেমেন। োিা কাজ কমিন োিা কো বমলন না।
োিা বি োিা বিে প্রোি কমিন না। আজ সকামলি রবরবরস ও িমেস অব
আমেরিকাি দুরে বুমলরেনই আরে শুমনরে। োমে েে রদন ও িামেি সব ঘেনা
রবস্তারিে বমলমে এবং সব কৃরেে থদো হমেমে জনাব আহেদ হাত্তাি রশখ
ড্রাইিািমক। োি োমন আহেদ েুসাি েে থলাক জনাব আহেদ হাত্তাি ড্রাইিামি
পরিেে হমলন। শুনমে আোি খুব খািাপ থলমেমে, েনো খে খে কমিমে। ইো
হমেমে রেৎকাি কমি বরল, রেরন ড্রাইিাি নন, রেরন রবশ্বরবখযাে আহেদ েুসা।
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রকন্তু আোি কামে ো খুবই খািাপ থলমেমে থসো আহেদ েুসাি কামে রকেুই নে।
বলল ওিানমডা।
‘রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকা আি রক বমলমে িাইো?’ রলসা বলল।
‘অমনক কো বমলমে। একদে হামে হাাঁরি থিমঙ রদমেমে। রনবোেন
অরিমস জনাব হাত্তাি োরি ও ব্রীমজ থবাো রবমফািমেি জন্য থিানাড িেলামলি
সুরিনাে রপপলস কংমরসমক দােী কিা হমেমে। বলা হমেমে, নরেমনশন থপপাি
জো থদোি আমেই জনাব হাত্তামক িেলালিা আেকামে থেমেরেল, ো না থপমি
নরেমনশন থপপাি জো থদোি পি োমক হেযা কিাি থেিা কমি। থবশ রকেু েেয
প্রোে রদমে রবরবরস- িমেস অব আমেরিকা বমলমে, এসব ঘেনাে পুরলমশি
একাংমশি ঘরনি থোেসাজস আমে। অন্যরদমক থপ্রস ক্লামব অনুরিে সাংবারদক
সমম্মলমন সামবক প্রধানেন্ত্রী আহেদ হাত্তা হামে হাাঁরি িাঙাি কাজ কেরলে কমি
রদমেমেন। রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকা এই সাংবারদক সমম্মলমনি উপি
রবস্তারিে রিমপােে কমিমে। সাংবারদক সমম্মলমন আহেদ হাত্তা োি রনবোেন কিা
বন্ধ কিাি জন্য িেলামলি সুরিনাে কংমরস রকিামব োমক রকডন্যাপ কমি
থদমশি বাইমি রনমে রেমেরেল, রকিামব োি থেমেমক থদশ োিমে বাধয
কমিরেল, রকিামব েে োিোমস সুরিনামেি হাজাি হাজাি েরুন থনো-কেেীমক
রকডন্যাপ কমি হেযা কমিমে, রকিামব োমক থোপমন নাে িাাঁরিমে থদমশ প্রমবশ
কিমে হে, থদমশ রিিমল োমক ও োি কন্যামক রকিামব রকডন্যামপি থেিা কিা
হে, ওোং আলীি উপি রকিামব রনেোেন োলামনা হে, নরেমনশন থপপাি জো
থদোি জমন্য রনবোেন অরিমস োওোি পমে রকিামব োি উপি হােলা োলামনা
হে এবং সব থশমষ রকিামব োরি ও ব্রীমজ থবাো থপমে োমক হেযাি থেিা কিা
হে োি রবস্তারিে রববিে েেয প্রোে, োরিখ ইেযারদ সমেে সাংবারদকমদি
সােমন উপরস্থে কমিন। জনাব আহেদ হাত্তা এসব ঘেনাি রবোি রবিােীে েদে
দাবী কমিমেন এবং এসব অপিামধি জন্য থিানাড িেলালসহ সুরিনাে কংমরস
থনেৃবৃমন্দি রবোি ও োমদিমক রনবোেমনি অমোেয থঘাষোি দাবী জারনমেমেন’।
োেমলা ওিানমডা।
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ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘এবাি থদমখা আহেদ হাত্তা
আংমকল ও রিপারবরলকান পারেে আমেি থেমে অমনক থবরশ আসন রনমে জেলাি
কিমব’।
এ সেে আজমকি সংবাদপত্রুলমলা রদমে থেল কামজি থেমলো।
খবমিি কােজুলমলা থপমে োি উপি হেরি থখমে পিল সবাই।
রলসা ঘুমি ঘুমি সবাি কামে রেমে সব কােমজি উপি থোখ বুলামনা থশষ
কমি বলল, ‘এরক িাইো কংমরস সেেেক কােজুলমলাও থো সব খবি
িামলািামব রদমেমে’।
‘না রদমে োমব থকাোে। রবরবরস ও িমেস অব আমেরিকাি োধযমে
সবাই সব খবি জানমে থপমিমে। এখন খবি োপা রদমল থো পাঠকমদি রকল
থখমে হমব’। বলল ওিানমডা।
‘িাবরে, কংমরমসি িেলাল বাবুিা এখন েুখ থদখামব রক কমি?’ বলল
রলসা।
‘বল রক েুরে, আজমকই সাংবারদক সমম্মলন কমি ওিা বলমব, ‘হাত্তা ো
বমলমে সব রেেযা’। ওিানমডা বলল।
‘োনুষ ো রবশ্বাস কিমব থকন?’ বলল রলসা।
‘োনুষ রবশ্বাস না করুক, েুখ থদখামনাি কাজো হমে থেল’। ওিানমডা
বলল।
আহেদ েুসাি ঘমিি দিজাে শব্দ হমলা।
সবাই োকামলা থসরদমক।
থদখমলা সবাই, আহেদ েুসাি দিজা খুমল থেমে। এখরন থবরিমে আসমব
থস ।
জযাকুরলন, রলসা ও িারেো রেনজমনই োমদি োোি ওিনা কপাল
পেেে থেমন রনল। রঠক ঠাক কিল ওিনাি োমেি অংশও।
আহেদ েুসা ড্রইংরুমে প্রমবশ কিল। সালাে রদল সবাইমক।
আহেদ েুসামক থদমখই উমঠ দাাঁরিমেমে ওিানমডাি দাদী। বলল
আহেদ েুসামক লিয কমি, িাই েল নাস্তাি থেরবমল।
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সবাই উমঠ দাাঁিাল।
নাস্তাি থেরবমল আহেদ েুসাি পামশ বসমে বসমে ওিানমডা বলল,
‘আহেদ েুসা িাই, আপনাি রেশন সাকমসসিুল। এবাি কমেকরদন শুধু
আপনামক ঘুোমেই হমব’।
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘নােমকি একো অংমকি সোরপ্তমক নােমকি
সোরপ্ত বমলা না ওিানমডা’।
‘িেলালমদি আি রক কিাি আমে িাইো?’ ওিানমডা বলল।
‘িেলাল ও রেলক লাজপে পামলি উত্তিসূিীিা রক কিমে পামি ো বমল
থোোি েন খািাপ কিামবা না, োি থেমে বল আজমকি কােজুলমলা রক
রলমখমে’। বলল আহেদ েুসা।
‘রক থলমখরন থসো বলুন িাইো। রকেু বাদ থদেরন। কংমরমসি
কােজুলমলা থে হঠাৎ আজ োনুষ হমে থেমে’। ওিানমডা বলল।
ওিানমডা োেমেই রলসা বমল উঠল, ‘বলুনমো পুরলমশি দুোরিমক
আমে োকমে বমলরেমলন থকন, থবাোি কো জানমেন?’
হাসল আহেদ েুসা। বলল, ‘ মি বক পমি, িরকমিি থকিােরে বামি’
বযাপািো এই িকে। আরে পুরলশমক সমন্দহ কমিরেলাে। পুরলশ থপেমন োকমে
থেমেরেল। িাজী হইরন। কািে পুরলমশি সামে শত্রুপমিি থোেসাজশ োকমল
এবং শত্রুিা সােমন আক্রেে কিমল দুরদমকি োমপ আেিা রেিা েযাো হমে োব।
োই থপেনো উম্মুক্ত িাখমে থেমেরেলাে। থবাোি বযাপািো জানমল পুরলশমক
বাাঁোমনাও আোমদি অবশ্য কেেবয হমো।
আহেদ েুসা োেমেই িারেো বমল উঠল, ‘রনবোেন অরিমস োরি
থবাোি ঘেনাে আপরন িমো সাংবারদকমক সমন্দহ কিমলন থকন? থস থবাো
িাখমে পামি িাবমলন রক কমি?’
‘থকন পরত্রকাে থলমখরন? িমো সাংবারদকমক োরিি সােমনি েমপ উমঠ
থিেমি েুখ থনো এবং থশমষি িযাপুলমলা থদরি কমি থনোি কো শুমনই আোি
সমন্দহ হমেমে থে, থস োরিমে অন্য রকেু কমিমে। অন্য রকেু োমন, থস েরদ শত্রু
হে েমব থবাো পাোই স্বািারবক’।
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আহেদ েুসা োেল।
ওিানমডাি ো েম্ভীি হমে িাবরেল। আহেদ েুসা োেমেই থস বমল
উঠল, ‘েুরে বলমল বাো, নােমকি একো অংক থশষ, নােক থশষ হেরন। োি
োমন নােমকি আিও অংক বারক। রক থস অংক বাবা?’
আহেদ েুসা রকেু বলাি জন্য েুখ খুমলরেল। এ সেে থেরলমিান থবমজ
উঠল। ওিানমডা থেরলমিান ধমি কো বমল আহেদ েুসাি রদমক োরকমে বলল,
‘িাইো আপনাি থেরলমিান। সামবক প্রধানেন্ত্রী রে. আহেদ হাত্তা কো বলমবন’।
আহেদ েুসা উমঠ থেল থেরলমিান ধিমে।
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৭
‘হ্াাঁ, আোমদি রকেু অসুরবধা হমেমে। েে রেন রদমন আোমদি েূলযবান
থলাকিে হমেমে ও আোমদি প্রাে অধেডজন পরিকল্পনা োমঠ োিা থেমে।
আহেদ হাত্তা এি িমল রকেু প্রোি সুরবধা থপমে থেমে। রকন্তু আেিা পিারজে
হইরন। েে রেন রদমনি বযেেো আহেদ হাত্তামদি কামে আোমদি পিাজে নে।
বাইমি থেমক হাোি কিা শরক্ত রদমে থে রবজে অজেন কমিমে, ো োমদি রবজে
নে। আেিা োমদি সােরেক এ সািমলযি উৎস থবি কিাি কামজ হাে রদমেরে।
আেিা……....’।
থিানাড িেলাল বাধা থপল। সােমন বসা সুরিনাে কংমরমসি
থপ্ররসরডোে সদস্যমদি েমধয থেমক একজন ‘রে. থেোিেযান’ বমল উমঠ
দাাঁরিমেমে।
উদ্ভূে পরিরস্থরেি রবষমে আমলােনাি জমন্য সুরিনাে রপপলস কংমরমসি
রনবোহী করেরেি তবঠক থডমকমে দমলি থেোিেযান থিানাড িেলাল। তবঠমক
‘োমেি সূেে সোন’ সংেঠমনি অস্থােী প্রধান রশবিাে রশবাজীসহ রনবোহী করেরেি
সকলমকই দাওোে থদো হমেমে।
থপ্ররসরডোে সদস্যরে ‘রে. থেোিেযান’ বমল উমঠ দাাঁিামল থিানাড
িেলাল থেমে রেমে বলল, ‘বলুন রক বলমে োন’।
বলল সদস্যরে, ‘আপরন থে সব কো বমলমেন, ো আেিা সকমলই
জারন। আহেদ হাত্তাি একজন ড্রাইিামিি কামে েেকাল আপনামদি সব
পরিকল্পনা ধিা পমি থেমে, এই লিাি কো শুমন আোমদি লাি থনই। হাোি
কিা থলামকি কো বলমেন। েেকালমকি রেনরে ঘেনাে থকাোে রেল হাোি কিা
থলাক? েে রেন রদমনি ঘেনা সম্পমকে আেিা অন্ধকামি রেলাে। এখন বলমেন,
ওমদি সািমলযি উৎস খুাঁজমে শুরু কমিমেন। থোমখি সােমন থে ঘেনা ঘেল,
োি সািমলযি উৎস রক ঘেনাি সামেই থনই? অনুসন্ধামনি রক থকান প্রমোজন
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আমে? এসব কো শুমন থকান লাি থনই। জানমে োই, আপনাি কামে িরবষ্যমেি
থকান পরিকল্পনা আমে রকনা’।
থিানাড িেলামলি থোখ-েুখ অপোমন লাল হমে উমঠমে। রকন্তু রকেু
বলাি থনই। থপ্ররসরডোে সদস্যরে ো বমলমে, ো অমে রক্তক নে।
থপ্ররসরডোে সদস্যরে োেমলও থিানাড িেলাল সংমে সংমে রকেু বলমে
পািল না। রনমজমক একেু সােমল রনমে বলল, ‘সম্মারনে েুবক সদস্য থে আমবে
রনমে কো বমলমেন, োমক আরে স্বােে জানারে। থসই সামে বাস্তবো অনুধাবন
কিাি অনুমিাধ কিরে। আরে বু মে পািরে েুবক থপ্ররসরডোে সদমস্যি আমবে
দারুনিামব আহে হমেমে, রকন্তু েে রেন রদমনি ঘেনাে আোি থোো অরস্তমে
আুলন ধমি থেমে। রদমশহািা হমে থেরে আরে। েমন হমে, েহাকালীি কৃপাে,
রশমবি েহাস্ত্র েক্র থেন ওিা থপমে থেমে। েহাকালীি কৃপাে ও রশমবি েমক্র আেিা
কেুকাো হমে থেলাে! রকন্তু এো রঠক েহাকালীি কৃপাে ও রশমবি েক্র ওমদি
পাবাি কো নে এবং পােরন। োহমল এই অসাধয সাধন ওিা কিমে থকান
শরক্তমে? এই শরক্তমক রেরহ্নে কিমে পািমলই শুধু োি প্ররেমিাধ ও প্ররেকাি
আেিা কিমে পািমবা। এই কোই আরে বলরেলাে সম্মারনে থপ্ররসরডোে
সদস্যেন’। োেল থিানাড িেলাল।
থপ্ররসরডোে সদস্যিা থকউ সংমে সংমে কো বলল না। িাবনাি প্রকাশ
োমদি থোমখ-েুমখ।
থসই েুবক থপ্ররসরডোে সদস্যই আবাি উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘স্যরি রে.
থেোিেযান, আোি বক্তবয হমলা ‘রেরহ্নে কিমে হমব’ এো আেিা শুনমে োই
না, রেরহ্নে কিা হমেমে, প্ররেকামিি বযবস্থা কিা হমেমে, আেিা শুনমে োই এই
খবি’।
‘আরে আপনামদি আশ্বস্ত কিাি জন্য অংেীকাি কিরে সেিই এ খবি
আপনামদি থদব’। বলল িেলাল।
‘রে. থেোিেযান আপরন বমলমেন আপরন ওমদি সািমলযি উৎস থবি
কিাি কামজ হাে রদমেমেন, থস কাজো রক?’ বলল আি একজন থপ্ররসরডোে
সদস্য।
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‘আেিা েমন করি, আোমদি থোকারবলা কিাি জমন্য শরক্তশালী থকান
োরিো গ্রুপমক আেদানী কমিমেন আহেদ হাত্তা। আেিাও আমেরিকাি
সবমেমে থসিা, সব থেমে শরক্তশালী োরিো গ্রুপমক রনমে আসরে। োমদি
অরবেেী একো দল ইমোেমধযই পািাোরিমবা থপ াঁমে থেমে। আরে এ তবঠমকি
পি োমদি সামে বসব’। বলল থিানাড িেলাল।
থিানাড িেলামলি কো থশষ হমেই একজন থপ্ররসরডোে সদস্য েে
কমি উমঠ দাাঁিাল। বলল, ‘রকন্তু থদমশি অিযেিীে রবষমেি সামে োরিোমদি
জরিে কিা রক রঠক হমব? ওিা োকাে ক্রেমোেয দুধািী েমলাোি। োকা রদমে
শত্রুিাও ওমদি কামজ লাোমে পামি। োোিা আোমদি দুবেলো থেি পাবাি পি
আোমদি ঘামি েরদ ওিা রসন্দাবামদি িূমেি েে থেমপ বমস?’
হাসল থিানাড িেলাল। বলল, ‘এ িে অেূলক সম্মারনে সদস্য।
োরিোিা োমদি অংেীকামিি প্ররে রবশ্বস্ত হমে োমক। থে কামজি জমন্য োিা
োকা থনে, জীবন রদমে হমলও ো োিা সোধা কমি। না পািমল োমদি রনমজি
থেমকই োকা থিিে থদবাি দৃিােও আমে। আি োমদি না থডমক উপােও থো
থনই। আহেদ হাত্তািা থে অস্ত্র রদমে লিাই কিমে, থস অস্ত্র আোমদিও বযবহাি
কিমে হমব’।
‘রকন্তু আহেদ হাত্তািা োরিোমদি থডমকমে, োমো প্রোরেে
হেরন’।বলল অন্য আি একজন থপ্ররসরডোে সদস্য।
‘ো রঠক, প্রোরেে হেরন। রকন্তু আোমদি অনুোন রেেযা নে। েে রেন
রদমন আোমদি থরইঠড ও অেযে সুদি সত্তি আরশজন থলাক থেিামব কেুকাো
হমেমে ো প্রমিশনাল রকলাি োরিোমদি পমিই শুধু সম্ভব। প্রেে থে ঘেনাে
ওোং হােোিা হে, থস ঘেনা ঘরেমেমে োত্র একজন থলাক। অসম্ভব রিপ্র ও
অরবশ্বাস্য দুঃসাহসী থস থলাক। ব্রুমকাপনমডা হাইওমেি থে হেযাকাঠড োও
ঘরেমেমে োত্র দুজন থলাক। আোে খবি থপমে আোমদি দুোরি থলাক োমদিমক
দুরদক থেমক রঘমি থিমলও সবাই রনহে হমেমে। থেমিক থস্টমেি থেমেি থে
হেযাকাঠড োও ঘরেমেমে একজন থলাক। এেন থলাক আহেদ হাত্তাি
রিপাবরলকান পারেেমে থকন, থকান থদমশি থকান িাজননরেক দমলি হামে োকা
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অসম্ভব। আসমল আহেদ হাত্তািা েূিাে োি খাবাি পি অরস্তে িিাি জমন্য
োরিোমদিই আশ্রে রনমেমে। োরকেন েুক্তিামষ্ট্র বন্দী অবস্থা থেমক োিা পাবাি
পি থস ওখামনই োরিোমদি সামে একো বমন্দাবস্ত কমি থিমলমে। ো না হমল
থস এবং োি থেমে িারেো এমদমশ পা িাখাি সাহস পাে?’
‘আেিা আোমদি ‘োসুস’ (োমেি সূেে সোন) কেেীমদি খুব দুধেষেয েমন
কিোে। োিা রক কিল? দুোরি থস্টনোনধািী সামে োকাি পিও োত্র
একজমনি থোকারবলাে রেলক লাজপে পামলি েে বযরক্তেও বাাঁেমে পামিরন।
োহমল রক রদমে আেিা ‘োমেি িাজয’ কামেে কিাি আশা কিরে? বলল
আমিকজন থপ্ররসরডোে সদস্য।
‘আোমদি উমিে থো ওখামনই। আোমদি ‘োসুস’ সদস্যিা অমোেয
নে। োিাই থো েে োি োমস আহেদ হাত্তা, োি রিপাবরলকান পারেে, সুরিনামেি
েুসরলে জনশরক্ত ও োমদি সহমোেীমদি ‘রজমিা’থে রনমে এমসরেল। এ
রনবোেমন আহেদ হাত্তা দাাঁিাবািই সাহস থপে না এবং থকান েুসলোন ও োমদি
সহমোেীিা এই রনবোেমন রনবোরেে হবাি সুমোে থপে না। রকন্তু োত্র রেন রদমনি
ঘেনা সব ওলে পালে কমি রদল। োিা এই ওলেপালে কমি রদল, োিাই এখন
আোমদি োমেেে। োমদি থশষ কিমে পািমল আহেদ হাত্তামদি ‘রজমিা’ থে রনমে
থেমে আোমদি থদিী হমব না’। বলল থিানাড িেলাল।
কো থশষ কমি একেু থেমেই থিানাড িেলাল আবাি বমল উঠল,
‘তবঠমকি অবরশি এমজঠডাুলমলা আমলােনাে আোমদি িাইস থেোিেযান সামহব
সিাপরেে করুন। োরিো প্ররেরনরধিা অমপিা কিমে। আরে ওখামন োরে।
আোি সামে রশবিাে রশবাজীও আসুন’।
বমল থেোি থেমক উমঠ দাাঁিাল থিানাড িেলাল। থিানাড িেলাল ও
রশবিাে রশবাজী রেরেং কি থেমক থবি হমে থেল।

থিানাড িেলাল ও রশবিাে রশবাজী পাশাপারশ থসািাে বমস।
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োমদি সােমনি থসািাে বমস আিও দুজন। েীমিি েে ঋজু োমদি
শিীি। োমেি িং বাদােী। রেশ্র থেহািা, েমব েধয আমেরিকান ধাাঁেো থবরশ।
দুজমনি একজন ন্যািা োো। অন্যজমনি েুল লম্বা, থপেমন থঘািাি
থলমজি েে কমি বাাঁধা। দুজমনিই উচ্চো ে’িুমেি কে হমব না।
দুজমনিই থোখ েুরিি েে ধািাল। েুমখ কারঠন্য ও আক্রেনাত্মক িাব।
থদমখ েমন হে এখরন থেন াাঁরপমে পিমব। খুন এমদি কামে কো বলাি েে
সহজ, ো থদমখই থবা া োে।
খুরশ হমেমে থিানাড িেলাল ও রশবিাে রশবাজী। এমকই বমল
প্রমিশনাল। এ িকে থলাকই থো োমদি োই।
কো বলরেল থিানাড িেলাল। েে রেন রদমন োমদি রক রবপদ ঘমেমে
োি রবস্তারিে রববিে রদমে বলল, ‘সুরিনামে আেদারন হওো এই শত্রুমদি
আেিা সেূমল থশষ কিমে োই, এজমন্যই আেিা আপনামদি িািস্থ হমেরে। বলুন
রকিামব আোমদি সহমোরেো কিমে পামিন’।
‘োকাি অংক আেিা জারনমেরে। আপনািা িাজী?’ বলল বি েুলওোলা
থলাকো।
‘এ বযাপামি আেিা রকেু বলমে োই’। বলল থিানাড িেলাল।
‘না, আেিা এক কোে কাজ করি। আেিা ো বমলরে োমে ইমেস কিমল
আপনািা ো বমলমেন োমেও আেিা ইমেস কিব। েৃেীে থকান কোি সুমোে
থনই’। বলল েুলওোলা থসই থলাকরেই।
‘রঠক আমে। রকন্তু শত্রুি রবনাশ োই’। বলল থিানাড িেলাল।
‘আপনামদি থসই শত্রুমদি োরলকা রদন। োকা অমধেক পাওোি পি
কাজ শুরু কিব’। বলল থসই েুল ওোলা।
‘অমধেকো আজই থপমেঠে কিব। রকন্তু েে রেন রদমন থে বা োিা ঘেনা
ঘোল, োমদি নাে পরিেে থো আেিা জারন না। েমব আহেদ হাত্তা, োি থেমে
িারেো, হবু জাোো ওোং এবং রিপাবরলকান পারেেি অন্যান্য থনোমদি োরলকা
তেিী কমি রদমে রদরে। আোমদি ইো হমলা, রনবোেমনি আমে এমদি হেযা কিা
োমব না। ‘এযাকরসমডমঠেি েে ঘেনাে োমদি রনহে হমে হমব’।
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‘থসো আেিা জারন। রলস্টো রদন। রলস্ট ধমি োন রদমলই অদৃশ্যিাও
এমস হারজি হমব, নাে পারিেে দিকাি থনই।
বমল একেু থেমেই েুলওোলা বমল উঠল, ‘থেমিক দুমেেি থসানা উোি
সম্পমকে বলুন। এক েেুোে ংশ থসানা থেমেরে এবং োকাি একরে অংক থেমেরে।
থসানা থবি না হমল ঐ োকাি বাইমি আোমদি থকান দাবী োকমবনা। আপনািা
িাজী?’
থিানাড ও রশবিাে রশবাজী পিিি েুখ োওো োওেী কিল। থশমষ
রশবিাে রশবাজী ইরেবােক োো নািল। থিানাড িেলাল সংমে সংমে বমল
উঠল, ‘আেিা িারজ’।
‘থেমিক পরিবামিি একো োরলকা আোমদি রদন’। বলল েুলওোলা
থলাকরে।
‘থসো থিরড’। বলল িেলাল।
কো থশষ কমি পিিমেই আবাি থিানাড িেলাল বমল উঠল,
‘আপনামদি থনো থজাোও থোলােে কমব আসমেন? োি সামে আিও রকেু কো
বলমে পািমল আেিা খুশী হমবা’।
েুলওোলা থলাকরেি থোখ দুমো হঠাৎ জ্বমল উঠল। বলল, ‘থজাোও
থোলােে এি সামে থকানরদনই আপনামদি থদখা হমব না। আপনািা কাজ থনমবন।
আোমদি বযাপামি থকান থক েুহল থেন আপনামদি েমধয না জামে। আি
‘থজাোও থোলােে’ নােো িূমল োমবন’।
‘রঠক আমে। আপনামদি োকাি বমন্দাবস্ত…….’।
কো থশষ কিমে পািল না থিানাড িেলাল। বাধা রদল েুলওোলা।
বলল, ‘একবাি থো বমলরে, শুধু কাজ বুম থনো োিা আোমদি থকান বযাপামি
থকান রকেু িাবমবন না আপনািা। আেিা োকব আকামশ না পাোমল থসো
আোমদি বযাপাি’। রবিরক্তি সামে কোুলমলা বলল েুলওোলা।
িেলাল ও রশবিাে রশবাজী দুজমনই রবব্রে হমে পমিরেল েুলওোলাি
কোি ধিমন। রনমজমক সােমল রনমে িেলাল বলল, ‘ধন্যবাদ, বুম রে’।
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রিপাবরলকান পারেেি অরিসুলমলাি রঠকানা এবং থে নােুলমলা আোমদি
রদমেমেন োমদি রঠকানা আোমদি থদমবন’। বলল েুলওোলা।
‘থিরড আমে সবরকেু। আোমদি থলামকিা োমদি বারি ও অরিসুলমলা
থদরখমেও থদমব’। বলল িেলাল।
‘খুাঁমজ থবি কিা আোমদি কাজ। আপনামদি থকান থলাক কখনই
আোমদি সামে থকাোও োমবনা। এই থদখা হমব কাজ থশষ হমল িাইনাল
থপমেমঠেি সেে’। েুলওোলা বলল।
কো শুমন একরদমক খুরশ হমলা িেলাল থে, রনমজমদি থকান দােদারেে
োকমে না। অন্যরদমক িাবনাি সৃরি হমলা। পরিরস্থরেি থপ্ররিমে েরদ থকান
পরিবেেমনি প্রমোজন হে। এই রেো থেমক থিানাড িেলাল বলল, ‘েরদ রকেু
বলাি প্রমোজন হে, েরদ থকান সংমশাধমনি বা সংমোজমনি প্রমোজন হে, োহমল
থসো রকিামব হমব?’
‘থস রেো আজমকই কিমে হমব’। বলল েুলওোলা।
‘িাবনাে পমি থেল থিানাড িেলাল।
রকন্তু রশবিাে রশবাজী বলল, ‘বাদ রদন এ রেো। থস ধিমনি থকান রকেুি
প্রমোজন হমব না’।
‘রঠক আমে। প্রমোজন হমব না’। বলল িেলালও।
‘বমল থিানাড িেলাল থেরবমলি উপি হমে নাে ও রঠকানা সম্বরলে
একো ইনমিলাপ েুমল রনল হামে। এরেমে রদল েুলওোলাি রদমক।
েুলওোলা ব্রীি থকস খুমল োকাি বারঠডলুলমলা রনমে ব্রীিমকস বন্ধ
কিল। ইনমিলাপ পমকমে পুিল।
উমঠ দাাঁিাল এবং ‘ুলডবাই’ বমল হাাঁো শুরু কমি রদল।
ওিা দুজন থবরিমে থেমেই রশবিাে রশবাজী বমল উঠল, ‘োরিোমদি
‘িদ্র’ হমে থনই নারক?’
‘িাখুন ওসব। এখন েরদ থকউ োমল একো োপ্পি রদমেও কাজ কমি
থদে, থসোই িাল’। বলল থিানাড িেলাল।
‘োরিো এ গ্রুপোি নাে রক?’ রজমেস কিল রশবিাে রশবাজী।
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‘থক রজমেস কিমব বলুন। রজমেস কিমল হেমো রডল বারেল কমি উমঠ
থেে’। বলল িেলাল।
থহমস উঠল রশবিাে রশবাজী এবং উমঠ দাাঁিাল।
থিানাড িেলাল ও উঠল।

‘পিনাে’ শহি থেমক পািাোরিমবা রিিরেল আহেদ হাত্তা। থবলা
থদিোি েে ‘অড’ সেে েখন।
আহেদ েুসা ড্রাইি কিমে। আহেদ হাত্তা োি পামশি রসমে। থপেমনি
রসমে আহেদ হাত্তাি থসমক্রোিী এবং ওোং।
িাস্তাে োরি খুব কে।
রিোিরিউমে আহেদ েুসা থদখল থপেমন একো কাি থদিুলে থবশী
েরেমে েুমে আসমে।
সােমনই একো ক্ররসং।
ক্ররসং এ প্রাে থপ াঁমে োমে আহেদ েুসাি োরি। থপেমনি োরিরেও
এমস থেমে োি োরিি সোেিামল।
সোেিামল এমসই োরিরে োি বািরে িীড করেমে রদমেমে।
আহেদ েুসা রকেুো রবরিে হমে থসরদমক থোখ থিিামে োরেল।
রঠক এই সেমেই আহেদ েুসাি নজমি পিল, বাে পামশি ‘পিনাে’
োেী সিক রদমে েুমে আসা একো রাক হঠাৎ ক্ররসং এ বাাঁক রনমে ক্ররসং রদমে
োমদি িাস্তাি রদমক েুমে আসমে।
রাকরে এমকবামি আহেদ েুসাি োরিি ঘামি পিাি থোোি। ডান রদমক
োনে থনবাি পে বন্ধ থপেমনি োরিরে পামশ েমল আসাে।
একো রেো হঠাৎ আহেদ েুসাি োোে র রলক রদমে উঠল এো রক োি
োরি রপমষ থিলাি একো িাাঁদ?
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পিবেেী বই

সুরিনামে োরিো
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